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SVTOVÁ KNIHOVNA ÍS- ll83-aA,

M. JAN HUS:

LISTY Z PRAHY
(DO R. 1412)

- LISTU HUSOVÝCH SVAZEK PRVNÍ. -

PODLE PRAMEN ESKÉ VYDAL

A LATINSKÉ PELOŽIL

.. V. FLAJŠHA.NS.

Kftdíi \n Czccl)oslo^va^:iA.

VLASTNÍM NÁKLADEM VDAL J. DTTO V PRAZi:
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Veškera práva yhrazcna.
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PIPOMENUTI.

3 () dležitosti a poteb nového vydání list

ý Husových bylo by zbyteno mluviti.

Nejznámjší a nejlepší podnes vydání, krásná
knížka Marešova, která r. 1891, akoU mla jen
snahu popularisaní, znamenala pece také veliký
vdecký in, byla nedlouho (1898) potom pk-
nými úvahami Novotného o listech Mistrových
takka úpln antikvována. Prací Novotného
zdála se na dlouho akta uzavena. Bylo proto tím
žalostnjší, že nové otisky výborného vydání
Marešova nedovedly nalézti vydavatele, který
by se byl pokusil aspo trochu piblížiti novj-
ším našim výzkumm.
A taková revise práce ukazuje se novými ná-

lezy ím dále tím nutnjší; také ovšem revdse
pekladu latinských text, které vyhovovalv
svou dobou výborn, ale dnes již rovnž nedo-
staují. Z piety ke krásné této práci Marešové
podržel jsem peklad (s laskavým svolením
eejména pp. dv. r. Krška a vl. r. Neudertaj,



*ipominutí

pokud se jen dalo; ale pozorný tená pozná
záhy. že nezstalo takka ádky beze zmén,
neniluv ani o etných dophicícli.

Pracemi profesora Sedláka (a snad sniini také
se zmíniti o svých) rozšíi-il se dnes rukopisný
materiál mrou tak znanou, že také krásná
práce Novotného dnes l)y již vypadala zcela
jmak. Mnoho z toho. co jsme <lomnéle védli,
zmizelo - a nuiohé nerozi-ešené záhady nabylv
netušeného osvétlení (srovnej zde jen n. p.
listy Wychovi a Bradákovi). IVotf). akoli jsem
jcšté ped T3 lety pijal skoro všechn>- výsledky
Novotného do svých prací, dnes tento sp('>lehlivý
viidce mne leckde opustil.

Za. hlavní iikol \ ydání pokládal jsem podati
správný text a nejnutnjší vysvMlivk\-. Mare-
šo\o vydání dlá asto více. nežli teba — a
proto potom mnohem méné. Shledává n. p.
citáty — ale tu jenom bililickc a i z téch opt
jen ty, které jsou citínány zetelné. Mvslím,
že této práce — úplné, jen pokud je lehká a jx>-
kud ji tená muže udlati .sám — tená od
knížky populární nežádá: peje si, aby mél
dobrý text a textu rozuml. To jsem se pokusil
provésti tak. že jsem hlavní \éci vyložil v úvod
ped každým listem, mén dležité pak odkázal
do abecedního rejstíku vzadu, kde tená na-
lezne vysvtlení pohromad shrnuta pro všecky
listv. Abych vykládal každý staroeský kom-
parativ nebo tvar pehlasovaný, pokládal jsem

PipuliiL-llUU. r

pece jen za zbytené; odchylný význam jed-
notlivých slov jest však vyložen vzadu v slov-
níku.

Listy llu.sovy rozsahem — a také dochová-
ním — dlí .se na ti veliké skupmy : listy
z Prahy, jejichž hlavní sbírku obsahuje ru-
kopis t. zv. boleslavský, listy z exilu,
jicliž máme sbírek nkolik — a konené listy
z Kostnice, jejichž hlavním pramenem je

t. zv. Mladenovic. \' tomto prvním svazeku
jsou obsaženy jX)uze listv z Prahy.

Pijal jsem do své sbík\-. následuje píkladu
Marešova, radji více nežli mén: ale ovšem
texty, které lormou píliš byly odlehlé a které
b> jenom tžko nkdo hledal mezi listy Huso-
vými, jsou zde pouze registrovány — jinak je-

jich otisk jest odkázán do druhé ásti sbírek,

do sbírky oh^an Husových a odpovdí. Idioti

tomu snad také nebude námitek.
Pokud se týe dochování rukopisného, jsou

tyto nejstarší trosk>' korespondence Huso\'y
dochovány velmi zubožené. Z 31 textu, zde
zaznamenaných, jsou do jiných sbírek odkii-

zány 4 (( 13, ](, a jS). ztraceny 3 (. g, 13
a 30); ze zbývajícícli 24 zde otištných text
mohl býti z originálu otištn jen jedinv' (. 23),

za to však 3 pouze z tisk XVI. století (. 3,

12 a i8) a jeden z díla cizího (. 31 ze spisu

Štpána z Dolan) — z ostatních 19 text jest

jich dokonce 17 dochováno pouze v jediném.



Pipomenutí.

asto nedosti spoleiilivém rukopise. Je tu

hojné práce ješt pro budoucí badatele.

i; každého textu pipomínáni jeho docho-

váni a jeho jazyk; vidíme zajisté, že Hus ko-

legm, panstvu, cizím, králi a vrchnostem píše

latinsky, jenom prostým jx)slucha(:úm a že-

nám, pak pánm latiny neznalým píše esky.

Jest proto didežito všímati si jazyka — vždy

n^to mohou se eské texty v>skytati jenom

v i)ozdjším preklad latinském a naopak.

fext otiskuji (a pekiádiím) pesné podle

udaného rukopisu; mých konjektur v tomto

prvním svazeku jest celkem deset, jsou jen

nepatrné a vesmés opravy omyl takka samo-

zejmých, odborník je pozná snadno — a te-

nái zde na latinském textu nebo na staro-

eském pepsání (jako ,,vdov" místo ,,údóv")

nesejde. Do závorek [rohatých] jsou vloženy

pídavkv pozdéjší, do závorek (špiatých)

doplkv vydavatelovy.

l>ouaje, že tato malá práce dojde tak vlíd-

ného pijetí, s jakou láskou byla pracována,

má autor jen jedno ješt poznamenání. Mareš

má v úvodech k jednotlivým oddílm také

strunou skizzu historickou. Toto vydání ji ne-

potebuje — vyšel v . looo. Svétové knihovny

Novotného „M. J. Hus" a vydavatel tohoto

dilka pedpokládá, že ka/dý tená ..List*'

má. aspofi toto íslo p^ ruce.

V Praze 4. bezna 1915.

V. Flajšhans,

V traktátu jednom bratrském proti tanci

dokládá se mravokárce také Husa slovy:

,,zavru apoštolem naším m. Janem sv. pa-

mti, kterýž paní jedné tento list napsal."

Tento Ust, pvodn esky sepsaný, objevil

v rukopise musejním prof. dr. . Zíbrt a

podle nho jsem jej otiskl ve Vstníku eské
Akademie r. 1902. Nynjší jeho forma jest

znan porušena pídavky, jež zde jsou po-

loženy do závorek [loliatých]; závr jeho byl

asi prvotn veršován; jazyk nyní má podobu

XVI. století, kdy byl opsán. Kterou pani

Hus míní, tžko íci; snad horlivou svou

píznivkyni, paní Annu z Mochova. Také

tžko íci, z které doby Ust pochází; jisté

z nejstarších dob jeho eského spisovatelstvi.

Dvody, jimiž své rady podpírá, nalézáme

i v jiných jeho podobných traktátech latin-

ských: a podle toho, že docela po vzoru la«

tinském vk ládá do listu svého celou kvésti-



8 M. J. Hu>, Lisp I^rahy.

uenou úvahu, mžeme jcj položiti za nej-

starší ze všech a na první místo jeho ko-

respondence.

I. List paní jakési proti tanci

(kolem r. 1412).

Prospch ve všom dobrem a svaté skonání

ra dáti milosrdný Spasitel, aby jsauc vedle

vle jeho živa, s ním i na vky po smrti pe-
bývala.

Paní urozená! Slyším, že sv^é vdovství

ádn vedeš, ale v tom nemáš opatrnosti, že

na svém zboží her a tanc dopauštíš, jenž

jest zjevné Božího zákona pestoupení. Neb
ve he cizího žádají, zle lají, tepau se, nkdy
Bolm i svatým lají, nevru sob iní, dílo uži-

tené meškají, svátku nesvétí. A prohrajíce

pánm svým i pátelimi svým i rodim pi-

krádají a druhdy i na cestách proto laupí,

lidi mordují vrné i jiné. A jsau-li sedláci,

druhdy ddin\' a své hosj)odáství opustíce

pry bží, aby xolnjí v kostky a v jiné hry

hrajíi . ve dne i v noci v krmái h ležeh a

z toho veliké škody jim samým i pánm jich

neb dtem picházejí. Pakli taneníci a ta-

nenice kdy tancují, svj as vešken od Pána
Boha propjenej zle a nehodn strávíc

v híších smrtedlných mnohých, proti pi-

kázaní Božímu mrhají, zvlášt a nejvíce vne-

I . List paní jakési proti tanci.

II

dli aneb jiné svátky, v nichžto by se nej-

více mli pro své spasení ke všemu dobrému
snažn v náboženství velikém pipravovati,

hiíchuv se vystíhati, o Pánu Bohu sladce

mysliti a tlesného díla všeho, v nmž v sedmý

den se obírajíce své spasení meškají, pone-

chati, slovo Boží piln slyšeti, nábožn se

modliti, ktlu Božímu [a krvi] pnstui)ovati.

Tu -pak tancujíce Boží pikázaní pestupují,

všecky híchy rozliné smrtedlné rodí a tak

po cest Antikristov chodí, neb o své spa-

sení v tanci nic nedbají, ale Pánu Bohu

svému i jeho svatým se porauhají píkladem

starým židovským ohavným. Jakož o tom
píše svatý Bernart ka: ,,Taneníci a tane-

nice Bohu, Pánu a Spasiteli svému v tanci se

porauhají. Neb Kristus za n pod trnovau

korunau byl roztažen a lednu nohu pes
druhau položil, a oni jhhI vnci pyšnými

ruce roztahují, nohy pekládají, ne aby po-

korn hích zbyli, ale v lehkosti se pyšné

ukázali."

Aj, kdo tu v tanci tancuje a dívaje se neb

stoje jest bez híchu, kdo jest s Bohem neb

krom Boha, vizme: ano se tu pohíchu

mnoho smrtelných, nýbrž i nmých hích
dje, smilným, neistým myšlením, frejo-

váním, neádným vzhledáním, eí oplzlau,

marnau a mnohau, dóv dotýkáním, maká-

ním, objímáním i jiným zlým pácháním. Tu

I
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lO M. J. Hus, Listy z Prali

y

jest smíchv, svárv i kikúv dosti, tu pejchy,

závisti, hnevové i jiné mnohé zlosti. Tu ten

as jest opuštní vcí lepších a dopuštní
zlých, asu zmaení, duší mnohých vné
zatracení, tu jest ábelské chytré pokušení
a dívkám i j)acholkm v srdci vehké zprznní;
neb z domu vyjdauce pijdau k tanci, ne-

majíce nkterých hríchuv poznání a dom
se vrátíce a mají zlá myšlení, lenivá, tesklivá

svého díla opatrování, tla svá ztrandíce,

raucho a stevíce derauco. Nkteí neb n-
která stratí tu košilku bílau, to jest panenství
[neb vdovst\T, manželství], jenž stojí za

všeho svta zboží, a jíž Biih (jakž dí svatý

Jeroným) nemž navrátiti, akoli jest vše-

mohaucí. Neb též vdova i manželka, jako
panna, jsauci zlých žádostí velice naplnna,
vrátí se dom od tance jsauc na svém stavu

poskvrnna.
Aj vizme a znamenejme, co zlého tanení-

km a tanecnicem od tance pichází, kterak

jim k nebi pijíti pekáží. Jakož o tom Písmo
svaté staré(ho zákoníi) ukazuje. Exodus
(v) 24 kapitole, kterak pro jeden tanec, jejž

jsau uinili ped teletem, Boží slauha Mojžíš

zpsobr(ní)m Božím kázal tm, kteíž

sau netancovali. aby každý opáše se meem
bil bratra a bližního svého. A tak zabili sau jich

timecítma tisícv. A ponvadž tak mnoho
híchv v tanci se dje n skrze tance ábel

I. i.isi paiu jakémsi proli lanci. II

1

tak ninuiiu duší sob získává, sluší se kesa-

nm jeho piln N^arovati a každému od nho

utíkati.

Otázka. Ale jist toho jest znamenati, že

ekl by snad nkdo: Ponvadž jest tanec

auinek nebo sebrání takového velmi zlého

a píina híchv mnohých, však proto mnozí

dávno i nvni rádi tancují anebo se tanci dí-

vají — kterak jest jich ábel tak mnoho osle-

pil, že jedni kau: „Není hích tancovati,

neb jest to obvej dávní a starý," a druzi

djí, že má tanec býti, neb se tady mají pá-

telé poznati a své dti k manželstva vydá-

vati. A také djí: ,,Však i knží tancují; by
to hích byl, knží by netancovaU, ani žáci,

ale toho by bránili.*'

Odpovéd toho jest taková: Tanec jest

hích petžký a smrtelný ped Bohem a jeho

svatými, skutek velmi ohavený, dávno od

mnohého svatého Písma potupený. A že

mnozí hdé rádi tancují, to jest tady: nejprve,

že knží zlí, zaufalí, smilní tancují, zlý pí-

klad lidem sprostným dávají, Pána Boha se

nebojí, pravdy a spravedlnosti Boží nemilují,

ani na ni dbají, na saudný den a na peklo

horaucí nepomnjí, ani o tom jiným neum-

lejším praviti chtí; neb se jim zatracení více

duší lidských nežli spasení líbí. Druhé: snad

proto se dje, že páni svtští zákona a pi-

kázaní Božího nemilujíc toho nestavují a

I



12 M. J. Hus. Listy / Prah v:

nebrání, nýbrž v tom rozkoš a potšení mají

a tak sau všichni tmi ábelskými tanci

dávno pivyklými oslepeni. Ach petžké
lidské omámení! Ach penemaudré a hlaupé

takové oslepení! Ach hanebné panské a ji-

ných lidi auadných nedbání! Ach pelenivé

knžské zmeškání, že tak lehce své i jiných

duší váží, kteréžto Pán Kristus petžce na

kíži svau pedrahau krví vykaupil! Co
k tomu dí, když z toho ze všeho Kristus bude

v den saudný poet bráti a na n jich híšné

svdomí s ábly i se vším stvoením bude

žalovati a na pomstu jich kikem velikým

bude volati! Aj, uení, slyšme a piln zna-

menejme pánv svtských i jich auedníkv
nedbání a mnohých knzi, ani lidu svtského

podlé povinností svých nevystíhají. Nkdy
páni i jich auedníci lovka nkterého snad

chudého obsiti káží, když snad pro nauzi

svau kozu aneb krávu ukradne, a to jest

jeden hích, jehož ihned náhle pomstí; ale

tance býti dopauští, v nmž se mnozí zá-

rodové iiíchv a zlostí djí. v nmž jeden

druhému dceru neb sestru nebo ženu ulaudí

neb dívku zprzní, až i nezví. Ty jsau daleko

lepší, dražší nežli všecky kozy, krávy i koné

ani která vc na všem svt nejdražší. Ze

pak páni kostek také i jiných her dopauštjí,

iní to pro svj zisk. aby jim platiiv (aurokv)

pibývalo, neb se chudoby tlesné zde na

I. List paní jakési proti tanci. 13

svt brzo pomíjející bojí a Pánu Bohu
svému úpln nedaufají, ani ví, by on je

milostiv smrti dochoval a tlesnau potebu
dal. Ale v tom ti jistí více se klamají, nežli

sob tím pomáhají. Neb jest to zjevná vc,

že ti, jenž nehrají (a) netancují, lépe se

mívají a bohatjší i šlechetnjší bývají a

více sau takoví pilni díla svého i spíš pánu
svému auroky a platy zaplacují. Ale bu to,

že bv kdo od kostek aneb tancv bohat byl,

i co by to jemu plátno bylo zboží míti, když

za to svau duši aneb ženy i dtí ztratí, jakož

dí sám Spasitel ve tení svatého Matouše

v 13. kap.: ,,Co jest plátno lovku, aby
všecken svt získal, ale své duši nedostatek

by trpl?" A jiné o tom mnohé písma slý-

cháme, že zle <l()bytélu) zboží ddic tetí

neddí, nýbrž i to sami vídáme, že ten sám zlý

dobyv.T zlx)ží ani jeho dti asto nedlauho

požív-ají takového zboží: neb (snad Božím
dopuštním) lilavy slámají. zbiti, stínáni,

obšeni bvwijí, snad jim zlodjové poberu,

snad jim ohe hromový aneb jiný spálí, snad

proto náhlau smrtí a nmí bez spovdi a bez

pijímání tla [a krve] boží(ho) umírají.

Ach pehrozná a petžká taká odtucha,

ach pebídné jich starosti, jimižto v tomto
svt tak svj život dokonávají v marnosti.

Potom poznají, potomf své oi protrau,

kdyžto duše jich z tla vyskoí!



M M. J Hu>. LiaLy / Praliy;
2. List knzi jakémus. IS

Protož tyto vci tak povdné puz^iiajiu,

paní milá a vdovo Boží, a Pán Búh zde i po
smrti na t neprepustí zatracení, ábelské
moci a bíd všech duchovních a tlesných!A t zbaví i osteže škod a a tob dí na
smrti tvé: „Má milá choti, podiž ke mn
do nebes, a dám vnau radost!" a odejme
od tebe zatracených žalost — a se tvá
všecka dobrá vle naplní a žádost! Zastav
hry, tance na svém zboží — Pán Bh t
tudy zde na svt ve všem dobrém rozmnoží;
zastav, což na tob jest, všecky marnosti,
a dá tob Pán Bh s tvými se všemi nebeskau
radost. Amen. —

( ji

II.

Podobn tžko lze uriti dobu, kdy Hus.

njakému svému píteli-knzi, nastupují-

címu patrn v hodnost soudce duchovního

(oíiciála?), dává nkteré všeobecné pokyny,

podle výrok evangelia a oblíbených tehdy

veršík Katonových. List zachován (latin-

sky) pouze v rukopise boleslavském. Podle

klidného tónu a nedostatku narážek klade

se rovnž do nejstarší doby literární innosti

Husovy.

2. List knzi jakémus. (Ped r. 1408?)'

Spasení od Pána Ježíše Krista. Píteli nej-

dražší! Pes mou radu nevím, nastoupil-Iv

jsi již dobrý úad s velikým nebezpeen-

stvím spojený. Proto uvažuj a opt uva-

žuj ono ktitelem Kristovým publikánm,

pedložené slovo: ,,Nic jiného neite, než co

ustanoveno jest vám", a pidej ono Kristovo.

/•
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Z evangelia: ,.Co jest plátno lovku, by
vseckin svt získal, své pak dusí uškodil".
Proež, což spravedlivo jest. iniž. mj nej-
spravedlivjší 1k) soudce j)í-ed oima, abys
ani \ dom netýral spravedlivého, ani ne-
sledictnélu) nehladil. Odtáhni ruce od daru,
což uzdu nešlechetnosti a pychu popouštívá.'
HKd. a osoby nepiijíniáš; jak bohatému
tak (hudénui služebnosti úadu svého po-
skytuj, aniž vyhledávej smrti lovka teba
nešlechetného j)ro zisk. Nebo znáš výrok
Katonv: ,,Na smrt bližního nadje nesklá-
dej." Neraduj se ze sporu, jak inívají soud-
cové nešlechetní: ,,Z nemoci se tší léka,
ze smrti knz a ze sporii nespravedlivý
soudce." Ne tak ty. ale usmiuj rozepe,
nezbedné kro. nevstkáství ni a zvlášt
knžské; píze T od spravedlivé stezky ká-
ráni nestrhuj, ani strach, nebo lépe bv bylo
Tob nepíijímati úadu než pijmouti *^jej

a nelámati jím nešlechetnost. Bud tedy
ducha stateného, abys i nešlechetnost niil
a spravedlnost pozdvihoval; tak

,.prosted-
kem nejbezpenji pjdeš", a ne tak. le bys
hledal a tloukl, hledal od Krista odpuštní
hích, a tloukl, aby dopál milosti na po-
moc, jež by pišla, prostedkovala a na-
plnila Tvou službu k užitku svaté církve
Boží. Bu zdráv v Kristu Ježíši a pozdravuj
pátele vné pravdy.

i
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í

III.

Rovnž k nejstarším památkám eské li-

terární innosti Husovy náleží jeho rada

pánu jakémusi (snad panu Janovi z Ústí?),

aby nebral odúmrtí. V em tyto útisky lidu

selského záležely, je vyloženo v listu dosta-

ten; Hus svým názorem pipojuje se k ostat-

ním mistrm eským, kteí vesms zastávali

se šlechetné reformy arcibiskupa Jana z Jen-

štejna. jenž aspo na svých statcích hledl

tento nešvar potlaiti.

I tento list, jako list . i, má ješt znané
formu traktátu, také proto, že Hus vložil

sem (v kap. 3. a 4.) doslovný peklad veUké

ásti svého synodního kázání, jež ml 18.

íjna r. 1407. Odtud také mžeme souditi,

že text náš vznikl až po r. 1407 — další

urení jest ovšem obtížné. Text jest nám za-

chován v nkolika rukopisích i tiscích sta-

rých, o nichž jsem zevrubn vyložil pi svém
vydání tohoto dílka ve Vstníku král. . Spo-

M. Jan Hus : Listy z Praby. 2
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lenosti nauk r. 1902; odtamtud jest i erpán

text tuto následující. Jazyk jeho není sice

ješt úpln rozvit, ale blíží se již formou

k nejlepším eským pracím Husovým.

3. List pánu jakémus o braní odúmrtí.

Pán Biioh ra tvú žádost v dobrém na-

plniti skrze zaslúženie Pána našeho Jezu

Krista!

Milý pneteli!

Žádáš, abych te zpravil, kterak se máš

mleti, aby v braní odmrtí nepochybil, duše

neposkvrnil, B )ha nerozhnval, královstvie

vného neztratil a zatracenie téla i duše

nezaslúžil. — Chválím tvú žádost, neb má
pochop v slovu Pána Jezu Krista, jenž die

skrze sv. Marka v osmé kapitule: ,,Co plátno

jest lovku, že by všechen svt získal a své

duši škodu trpl? Anebo kterú dá lovk
otmnu za duši svú?" Jako by ekl milý

Spasitel: „Nic nenie plátno, a by všechen

svt získal, a duši své lakomstvím uškodil,

jenž jest lepšie i dražšie nežli všechno zbožie

svta tohoto." Ale pohiechu, té pravdy mi-

lovníci svta neznají: protož smle hešie,

Tuší málo vážie a na zbožie vné málo tbají.

A však mají slyšeti: Co plátno jest lovku, že

Ir.r všechen svt získal a své duši škodu

3. List pánu jakémus o braní odúmrtí. 19

trpl, že by z nie ducha svatého vyhnal,

diabla by v ni upustil, v jeho moc by ji dal,

a milosti Božie by ji zbavil a k vnému by
ji zatracení pipravil?" Již zná bohatec
v pekle pohebený, co jest plátno jeho duši,

jenž jest zbožie choval, na chudého Lazara
netbal; kterú již dá otmnu za svú duši, aby
ji z vného zatracenie vykúpil? Jist:
všechno zbožie svta tohoto by za jeho duši

dali. již by jie z muk vných nevykúpiht
Neb die Pravda: ,, Kterú dá lovk otmnu
za duši svú?" Jakoby ekla Pravda: ,Nenie
nižádné otmny jíž by duši vykúpil na vky
zatracenu.' To znamenajíc lidé, mají pilni

býti, aby lakomstvím své duše nezatratih,

pamatuiíc, že die Pán Ježíš: ,,Piln s ostie-
hajte ot každého lakomstvie!" A že v brání

odmrtí aneb nápadóv veliké s pidrží la-

komstvie, protož mají vrní kesané piln
patiti, aby s lakomstvie vysthli, bliž-

nímu milosrdní b\li, vného zbožie neztra-

tili a potom u vné muky neupadli. Amen.
Dv stran jsta pi nápadiech: jedna

bráti, druhá nebrati. Druh ktož drží, ten
nezablúdí v odmrtech a nápadiech, jedné a
neziezen odmrti vydával by. Prvé strany
ktož s drží, brzy padne: aneb že nedá svo-

body svým lidem, aby mohli své prodati

aneb páteióm ot kázati za živa a chudým
n^zdávati. aneb tp.ké. že ' vozma yy^^iAr^^
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lelic je utratí, nel) dá nco na kostel, aby
Boha té koisti úastná uinil. Protož já to
znamenaje radím, aby s každý pán stranv
jistcjšie držel; a chceii kto dokonan s tm'i
nápady uiniti, tehdy neber jich. Ale snad
die nkto: .Když nižádného píietele nemá
mój lovk, komu má býti to zbožíce?'
Krátká otpovd:

,Komuž on dá své, toho
bude.' Ale dieš: .Až ume, nedada nižád-
nému?' Chcešli vždy dokonan dobe ui-
niti, rozdajž ( hudým. najprve dluhv záplat,
jsúh kteí. Když tak uiníš, jist nezablúdís;
neb to zbožíce jest jeho iisilé a on jest pán
toho zbožíce. a t\

. pane. byl si aneb jsi

jedné jeho obránce a siklcé a za to béres
platy a službu a v núzi velikú k uobran
móžeš skrovnii pomoc vzieti. Neb jinak, by
všecko tvé mlo býti. co sedlákové tvoji
mají. tehdy by ves. již za ti sta kupíš, musel
snad za tisíc kupiti. Protož kupujíce vsi
hledíte na plat. ale ne na nábytky lidí,

jedné tak, abv mohli dobe plat dávati pánu!
jenž má panovati, tup zlé, mst nad nimi,
veleb dobré, zbrauie jich. zákon Boží veda,
dávaje každému, co na nho slušie. a poží-
vaje zbožie vedle Božieho pikázanie. Vrn
ktož tak panstvie \'ede, tenf na vky ne-
zahyne; neb tak dokonan stoje zachová
Božie pikázanie. pro nž mieti bude vnv
život.
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Ai. /,c. jnalo lidí nalézám, kteíž bv
tak úplni- s odnirtí a iiápadóv varovali —
neb sú vdm k asu poslednicmu svta toho
v lakomstvie zablúdili, vcdlé svatého Písma
proroctvic-a Písma svatého nenalézám bv
velelo tak bráti odmrti, jakož beru: protož
nesnueiu raditi, kdy mají bráti a kdy ne-
mají. A z.- všech j.nluHÍ ku braní n,'xizi
Jistejsio, než když poddací lovk <Ue: Kam
pan obrátí mój statek, tam bu!' A také
kd.vž i)odda(í umi-.,' bez poruenstvie ne-
maje .„žádného ijietele. A to má vzvdno
bytí vzjeviiým ohlášením \- sudech a v trziech
neb v kostelech; a tak ohlašují ti, kteíž ne-
chtie lakomstvím svého zbožie i své duše
naprzniti. AK- ta zpráva lakomvm jest velme
protivná, a jest viece nežli odmrti k spasení>k zboží pro,spšná; neb milý Pán Buoh
daya vrným sx-ým také i zde prospch ja-
kož Písmo svdí. Protož ktož nechce la-
komstvím své duše ])oškvrniti a chce PánuBohu sé líbiti, duši s,,asiti a ádem vedle
«oha i zde prospch mieti, ten drž ty zprávy
]iz recené; neb Písmo svaté velme volá na
I.omstu tch. kteíž kiv beru lidem jich
stateky, a zvlášt na ty, kteíž ustavují

p
pravá, aby lid svój deli. Na ty kvielían Bóh skrze Izaiáše v desáté kajíitule

rKa:„Beda. kteí ustavují zákony neb i)ráva
i^nva, a píšíce nespravedlivost psali sú ,iby
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V súdu utiskli chudé, a násile uinili pri po-
korných lidu mého, aby byly vdovy koist
neb lúpcž jich a sirotky roztrhali. Co uiníte
v den navštievenie a truchlosti z daleka
jdúcieho? k í uteete pomoci?" Jakoby
ekl: ,K niíž!' ,,A kde opustíte slávu svú?"
Jako by ekl: ,Nikdož! neb nižádné nebu-
dete jmieti pomoci ani slávy a tak budete
bez pomoci biední, hubení a zatracení; neb
práva sob ustaxujíc, mój lid ste mútili a
zákon mój ste zavrhli pro svá ustavenie.*

Neb takto psáno jest v zákon Božiem,
v knihách Nunuri, v sedmémczcietmé ka-
pitule: ,,Dcerky Salfatovy stály jsú ped
Mojžiešem a ped Eleazarem knzem a pede
všemi kniežaty lidu a ekly sil: ,Otec náš
umel jest a neml jest synóv; daj nám d-
distvie mezi pirozenými otce našeho!'
A :ij, Mojžicš, spravedlivý súdcé a \aiodc
i knieže lidu, nechopil se lakom odmrti neb
nápadu, ani jest všeten súdil; ale podal
jest p tch dievek osielých k súdu Božie-
mu: ,,A ekl jest Bóh k nmu: , Spravedlivé
vci žádají dcerky Salfatovy; daj jim d-
distvie mezi píbuznými otce jich, a po
nm vddistvie vstúpie/' A cht Pán Buoh.
aby ten zákon byl držien po všechny asy.
die dále Pán Bóh: ..A k synóm Izrahelským
mluviti budeš toto: .lovk když ume bez
syna, k dcerce jeho pojde ddistvie: pakli
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dcerky nebude mieti, ale bude micti vstúpci
v ddistvie bratí svú; pakli by bratí neml,
dáte ddistvie bratí otce jeho. A pakh by
ani strýcóv ml, dáno bude ddistvie tm,
kteíž jemu najpíbuznjší jsú. A bude toto
synóm Izrahelským svaté neb stvrzené zá-
konem vným."

Aj, slyšíš zákon Boží, jejž jest sám vy-
dal, zákon svatý, ne kivý; zákon vný,
ne vedle vuole lidské promndlný; zákon
zjevný, ne k rozumu zastienný! Rozuml
tomu zákonu svatý eho; protož jako papež
v svých knihách, jenž slovu Registrum, die:
Poznali sme, že nkterým poddacím hdem,

neb poddaným, rodie jich, toíš otec, máti
neb dd. neb bába, nebývají dopúštieni k d-
diství, ale jich zbožíko, neb jich vci, ku
požitku kostelniemu pitaženy bývají. O kte-
réžto vci usúdili sme neb ustavili sme, aby
pietelé mrúcích neb mrtvých, kteíž v vlá-
daství kostelniem jsú, jako ddicové po
nich v zbožíce vstúpiti mli, aniž co z statku
mrtvých bu utrženo neb ujato. Pakh by
dietky malé po sob ostavili, dokavad by k le-
tóm takým nepišly, aby statek svój zpravo-
vati mohly, osoby neb lidé bute vyvoleni opa-
trní, jimž jich pátel vci dány neb porueny
mají býti k uostiehání." Tak mluví svatý
eho. Pak svatý Augustin v omelí neb
obecném kázání na ono slovo svatého Lu-
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kaše V tetí ka})itule: „Nic viece. než což
ustaveno jest váni, neite!" die takto:
„Bývá netrpdlná. to jest peukrutná, vc,
když nuzitelé núz shroniaždují, hriechóm
svým hi-iechy pidvojují. to jest, že lsti své
a lúpeže požitky nazývají, když lúpež vne-
sena bude v komoru. A to ješt pidávají
svým liiechóm. že, kteréž nuznjšie a bez
obrany vidie, ty radjše nuzie neb pudie,
a mnjí, že by j^óžitky obecné zklamali]
když b\ domó\' nezklamali sirotích
Tak že kterých sirotkóv otec ped dvma
dnoma snad byl jest pietel neb tovaiš neb
bratr, i až smrt zajde jeho, dietky mají jako
neznámé, biedné a psotné. A vdova. budeH
která, aneb kivdami bude puzena, aby muže
pojala, aneb budeli chtieti v úmysle istoty
ostati, dadúci dary. v stateku neb zbožíci
jedva ostane. Protož tmi Istmi naplnili sú
miešky své, vidíte je veselý, zásobny, ani
kostelu dávají a Bohu dkují, jakoby ot
nho ti peniezi jim dáni byli. T tiem také
hešiece. že lúpežóv svých Boha chtie býti
úastná." Takf mluví svatý Augustin.

Již máš dóvod z Božieho zákona a z rí
velikú dvú svatu, že otmrti slušejí na naj-
bližšie pátely, a že jsú nuzitelé neb násil-

níci chudých sirotkóv a vdov, kteíž je od
zbožíce jich mrtvých pátelóv tisknu. Neb
die Pán Buoh skrze Izaiáše v tetic kapitule:
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,,Li(l niój iiu/itele jich lú])ili sú." A netoliko

ti. kteíž tak nuzie své lidi, ale i knžie, jenž
navodie lidi, a]>y jim otcové, nechajíc dtí
a pátel, svá ddistvie dávali. Toho sé

svatý Augustin varoval; protož die v kázaní

O životu knžském: ,,Ktožkolivk chce. vy-
ad syna. dchcem uiniti kostel, hlédaj

jiného, jenž by piijal, než Augustina." Vdl
Augustin svatý, že hlas jest ddicóv v Plái
svatého Jeremiáše: ,,Ddistvie naše obrá-
tilo s k cizím!" Ale toho hlasu nechtie la-

komci slyšeti; neb viece vážie tohoto svta
zbožie, nežli vné spasenie. —

Ale ty ne tak, ])amatuje slovo Pána
Ježíše, jenž die; ,,Laen sem byl, a nedali
ste mi jiesti; žiezniv sem byl, a nedali ste mi
píti; host sem byl, a nepijeli ste mne; náh
sem byl, a neodieli ste mne; nemocen a v ža-
lái, a nenavštievili ste mne: jdte ode mne
zloeení, \' ohe vný, jenž pipraven jest

diablu a anjeióm jeho!" Na to mluví svatý
Augustin ka: ..Ponvadž v ohe ])uštn
bude, kterýž jest nedával vci své: kde sé
zdá, kterýž chápal s cizie, pušen má býti?
A ponvadž s diablem hoeti má, ktož jest

nahého neodiel: kde s zdá hoeti bude.
jenž jest lú})ii:^" — Toto ty pamatuje, mj
na svém dosti, nehledaj z úmrti koisti, bu
chudým milosrdný, ab}^ došel milosrdenstvie.
Amen. — —
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iakó napomínám íu, aby, když >uais
penz íí nehonil, jakož mnozí inie, že
sprostná nebožátka pro jedno slovo, z sprost-
nosti eené, odsuzují o pcniezé a nékdy
1 o hrdlo. Ale tu jest znamenati, že jiné jest.
kdy z neopatrnosti bez zlosti lovk pro-
mluví, a jiné, když ze zlosti ku pohanní
pána nebo sudí. A to má miidrý sú do-
brotiv roztíkati bez prchlivosti: mluvilli by
nepokorn, ale vsa jeho v kládu, aby pišel
k sob a pokoil s; též urazilli by koho. aby
utrpl na život a stran dosti uinil podle
úmluvy a pánu aby s pokoil; pakli by
zabil ze zlosti, penz nemá pán bráti, aby
mordée propustil. A zdá mi s najjistjšie
strana, když pán položí pod penzi pokutu,
a kto ji pstúpí, aby vezma tu pokutu, dai
chudým, neb cestu opravil, neb na jiné
dobré obecné obrátil; neb tak by lakomstvies ostiehl. jehož s nebrzy osteže, ktož ty
pokuty na s tiehne. Neb, pohiechu, taký
rád vidí. když jeho poddací s co pestupn
dopustí; raduje s nkdy sb, jako léka
rán a knz smrti, aby pán vzal vinu, léka
za uléenie rány a knz ofru. Ale ne tak
lovk nelakomý; neb k svému [óžitku t-
lestnému nehledí.

Také když s udá býti domnievaem.
]ešto iekáte ubrmanem. kteriiž stranu uzíš
pra\'iV. neutrhuj jie. jedné a bv ta strana
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privohla; nc^b nkteí mají obyej, že pravé
strany utrhnu a kivé pidadie a tak sami
shšie, a stranu kivú v hiech ví zavedu,
že pijme cizie jako své.

Také událi s kdy súditi a vieš jednu
stranu pravú, odsu inhed a nepu na do-
mnievae neb ubrmany, jako inie mnozí, ne-
chtiec pravdy uiniti: aneb jedné stran ne-

pejí, aneb že s pro pravdu nechtie ostuditi,

meb nuzie stranu chudší, aby s jie stesklo

a tak aby svého statka darmo neb za kus
chleba ustúpila aneb své pravdy; a tak jsú

nadávce, neb nuzníci, neb odstrkai, protiv
Božiemu pikázaní.

Tyto vci, zdá mi s, bžie obecn mezi
vládykami; protož tob sem napsal, aby s
uml zpraviti a jiné témuž pro Pána Boha
nauiti, aby vzal vnu otplatu za malú.
Toho Pán Ježíš pomoz, požehnaný na vky!
Amen.
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IV

Pan Jan z Vartcnbcrka na Kalsku, po-
zdji stoupenec Zikmundv, zvaný ,,Chu-
doba", úastnil se rád domácích válek (n. pr.
i4«í>. 1417 a j.). V dobách dívjších, po
r. 1406, zdálo se, že se napraví — a Hus jeho
kající úmysl s radostí lidu olilásil. Ale Chu-
doba záhy se opt dal na lupiství a Hus
zvláštním latinským listem, pouze v ruko-

.
pise boleslavském zachovaným, ho napomíná
k náprav (marné) naposled. Podle toho, že
se zmiuje i o hrozných pomluvách proti
sob. náleží list asi k dob i4o(>— 1408, ješté
ped tím, než pomluvy nabyly lormv žalob.
List je porušen a nelze zjistiti, zdah jméno
msta, v nmž Chudobíi zajal panoši Viléma,
zní Boleslav i (snad lépe) Blá.

4. List panu Janovi z Vartenberka,
eenému Chudoba.

Spasení a milost od Pána Ježíše Krista.
Urozený pane! S velik^V^m ciovdél jsem se
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srdce zarniiitkem. že nkteí lidé povídaií,
kterak Vaše Urozenost k loupení se obrátila,'
brzo zabavujíc statky lidí, brzo jímajíc pa-
noše a statky jejich odnímajíc. Jestli tomu
tak s tebou, nevím, a kéž by nebylo! nebo
bda! astji mi vrhli výitky v tváf pra-
více:

..Ejhle, tvj oddaný syn Chudoba, kte-
rého jsi chtl do nebe vynášeti, jehož po-
kání odvážil jsi se veejn ohlašovati, již
hezky se kaje! eho drive nemohl uloupiti
loupí; na to pijal rytíství, aby již byl k lou-
pení smlejší.'' A aj! tato e mé probodává
srdce. Avšak v pravd, neurážela by ta e
jen kdvbych vdl, že tomu tak není. O mn
zaiisté tžší vci se povídají. Ale utšuje
ciste svdomí, ano to. co nepátelé tvrdí
odmítá, vdouc, že je to nepochybn kivé'
Proež, urozený pane a milý v Kristu, na-
pommam pokorn pro milostivost Boží mi-
losrdenství a cpravedlivost. jež šetí híšník
pokani cmících a tresce vinníky nepestáva-
jící mejtežvné slávv a trestu pamt. uvažte
dstojenství své a stjte pevn v dívjším
c^obrem pedsevzetí a nedávejte se na lou-
peni, ježto praví Pán: ..Bda tob. kterýž
^oristis; zdaliž i ty za koist nebudeš"^"
btrasna jest tato kletba, kterou Vaše Uro-
zenost tuším uváží a dodrží Pánu Ježíši
Kristu, co slíbila.
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Nékterí pátelé Viléma, jejž Vaše Uroze-

nost jala v Boleslavi (?), žádali také,

abych laskav orodoval za Viléma. Proež

prosím více pro spásu duše Vaší nežli pro

Viléma, jestliže ho bez viny Vaše Milost

uvznila, aby jej propustila na svobodu se

všemi vcmi, jakž jej v zajetí má. Víme za-

jisté z Písma, že více sob škodí ten, jenž

jinému nespravedliv nco odnímá, nežli

onomu, jemuž odal.

To jsem psal peje si, ab> Vaše Urozenost

v úct a milosti Pána Ježíše Krista nyní i bu-

doucn úplné retrvala, ehož poskytnouti

nechf ráí ten, jenž chtl, aby obloupen byl

za nás híšníky.

5. List jednomu knzi.
3.1

V latinském vydání spis Husových r. 1358
uvádí se poprvé (pvodní vydání r. 1536 7ho ješté nezná) jako poslední list z Kostnice
ped uvznním napomenutí njakému knzi
velmi podobné napomenutí knzi Havlíkovi!
Starý seznam spis Husových uvádí hst
tento jako eský a také ve vydání Postily
r. 1564 teme list tento esky na posledním
míst list Husových vbec. eský text vy-
padá sice jako by byl peložen z latiny, ale
ponvadž jest obšírnjší a úplnjší, nežli la-
tinský text nyní nám známý, nemžeme tak
beze všeho ani eský pvod odmítnouti.
V textu obojím doporuuje Hus pijímáni
pod obojí zpsobou, což také vedlo vydava-
tele i kritiky k rozmanitým úsudkm' a roz-
liné chronologii. Ponvadž však není jisto,
co stálo v pedloze pvodní, mžeme tato
slova míti také za obvyklý dodatek pozdj-
ších opisova. Potom však nám nezbývá
tém vbec žádných pomcek k datování,
vyjma práv ten klidný tón; proto jest zde
položen, v eském textu Poctily z r. 1561^



32 M. J. Hus, Listy z Prahy:

k listm nejstarším, akoli bývá razen mezi

listy kostnické. Nkteré doplky uinny
j^odle textu latinského; ale místo v textu po-

rušené necháno, jako v Postile I564.

5. Mistr Jan Hus z Husynce jednomu
knzy takto píše z Konstancý.

Sjx'sení k životu. }X)koj od híchu a pro-

^pli v mik)sti skrze Ježíše KrystaPána na-

šeho, pravé (ce)kajíoích Spasitele. Brate
milý, pii pilnost v urácy euangelium,i skutek oddaných k enanf^elium, službu

svau vypluj, ])racj jako dobrý rytí Kry-
stv. Na

j
prve i dobe, potom (vern) u,

píklad dobrý vydej v skutku, aby nebyl po-

hanin v ei, híchy trestcy, ctnosti zvelebuj,

hroz. kteíž zle jsau živi, mukami vnými,
slibuj dobrým radosti vné. Kaž ustavin,
krátce a spasitedln, rozšafné rozumj pís-

mm; nejistých nechtj jistiti, aby nebyl

lapán od protivníkuov, kteíž se radují, aby
utrhali bližnímu, aby mohli kazatele ped
lidmi zhanti. Pikazuoj zpovd castau aspo
z vtších híchuov a pijímání tla [a krve]

Páné aspo v vetší svátky a kteí svtu ne-

slauží, aspo aby astjí v nedlní dni pi-
staupali k stolu Pána Ježíše Krysta. Do
krem necho, ani s hostmi; nebývej obecní

lidem, nebo ím víc kazatel jest od lidí vzdá-
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ienéjsí, tím píjemnjší. Ale proto vskutku
potebným v lidech se neodtrhuoj. Kdež
muožeš, proti smilstvu ustavin kaž, neb
to jest šelma najnešlechetnjší, kterážto lidi

zžírá, za kteréžto trplo jest najušlechtilejší

lovenství Krystovo. A protož tebe pro-
sím, naj milejší, aby se ho varoval a ped ním
utíkal; .lebo kde budeš chtíti prospti, tu se
krýti bude. Neb ono vyslejchá zpovdi
a kdo slyší, tím býti ... a zbuzuie zámutky
a astokrát pokazuje. A také z dobrého
skutku nechtj astokrát jako požhíti lo-
vka. A protož hle tak jiné istiti, aby se
sám nezprznil. Mladých žen varuj se, mlu-
vení jich nev (ani) náboženství jich. Neb
praví svatý Augustýn: ,,Cím víc jest nábož-
njší, tím jest smilnjší a pod pikrytím ná-
boženství kryje se lest aneb jed smilstva.*'
Také vz, najmilejší, že mnohé oklamalo spo-
lené bydlení s nimi, ježto nemohlo oklamati
jich svtské obcování ani zmazati. Také do
domu svého pro každau potebu žen nepi-
pauštj. aby asté s nimi rozmlauvání tob ne-
bylo k pohoršení. A cožkoli iníš, P. Boha se
boj a pikázaní jeho zachovávej. Tak uprím
pjdeš a nezahyneš, tlo skrotíš, svt potupíš,
ábla poraziš, v Boha se obleeš, život najdeš^
jiné upevníš, sebe korunovati budeš korunau
slávy, kterauž dá spravedlivý saudce. Amen.

M. Jan Hus: Listy z Prahy.
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VI

Stíháni viklefovcu v echách poalo ve

vtších rozmrech r. 1408 zakroením proti

Husovým stoupencm, nejprve proti Matji

z Kpína, eenému ,.Otec** a pak proti Mi-

kuláši z Velemovic, eenému .Abraham*'

(spolu s knzem Zikmundem z Jistebnice).

Tento musil ped generálním viká em Janem

Kbelem, po pedbžném vyšetování, se po-

staviti poátkem ervence r. 1408 k soudu. Byl

nucen k písaze — a když nechtl pisahati

na krucitix a evangelium (jenom skrze Boha),

dotírali na generální viká i oba inkvisitoh,

m. Maík a biskup Jaroslav, že je kací. Hus

se ho zastal citátem ze sv. Jana Zlatoústého,

že jsou pošetilí ti, kteí žádají písahu na

vci stvoené, jakoby bylo více písahati

skrze stvoení než skrze boha. Nicmén pes

toto osobní zastání Husovo byl knz ,Abra

ham* odsouzen, exkomunikován a vypo

vzen. Kbel dostal potom lístek, jejž jeho

nálezce, proiesor Sedlák, piítá také Hu-

sovi, v nmž bylo (krom nkolika slov zá-

vreních) sestaveno nkolik citát z kano-

6. List arcibiskupovi Zbykovi. 35

nického práva, že nespravedlivá kletba ne-
vinnému neškodí. I když snad tento lístek
není Husv, vyjaduje pece jeho názor o té
\ci. Ale tyto dvody byly Kbelem odmít-
nuty, zstalo pi exkomunikaci. Hus proto
se obrátil — nkdy v polovici ervence —
na pedstaveného Kbejova, arcibiskupa praž-
ského Zbyka, zvláštním listem latinským,
zde peloženým (zachován v jediném ruko-
pise, kdysi mitrovském) a ujímá se Abra-
hama, jenž byl exkomunikován, ale také
Zikmunda z Jistebnice, jenž se podrobil.
Oba byli na poátku vyšetování hlavn tá-
záni, í mocí káží; když se chtli odvolávati
na slova evangelia, byli trestáni, jak práv
uvedeno. Arcibiskup totiž, podle buly pa-
pežovy, v ervnu zakázal tm kázati, kteí
nemají od nho dovolení. Snad má Hus na
zeteli i dívjší o nco pípad Matje z Knína,
jenž donucen odvolati již v kvtnu t. r.

6. List arcibiskupovi Zbykovi, pímluvný,
za Abrahama (1408, VIL).

Sebe sama pokorného u víe a v pravd
Pána našeho Ježíše Krista [doporuuji]. Ote
nejdstojnjší!

Velmi asto si opakuji, jak jste mi Vy,
Ote, ustanovil na poátku správy Vaší za
pravidlo, kdykoli bych zpozoroval njakou
vadu ve správ, abych hned oznámil vadu

3*
f;{
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takovou osobn nelx) za (Vaší) nepítomnosti

písemné. Pravidlem tím jsem nyní nutkán

vysloviti: Cím to je. že krvesmilní a rozma-

nit hešící (duchovní) bez trestu kárného,

jako býci nezkrocení a hebci plemenní, s ší-

jemi vypiatými vykraují si svobodné, knéží

však pokorní, trní híchu vytrhávající, po-

vinnosti správy Vaší z lásky plnící, nenásle-

dující lakomství, nýbrž zdarma pro Boha

podnikající práci kázati evangelium, jako

kacíi jsou žalaováni a práv pro kázání

evangelia vyhnanství trpí. Ó, Ote! jaké to

svdomí pekážeti kázání evangelia, jež pi-

kázal Kristus ueníkm svým hlavn, ka:

,, Kažte evangelium všemu stvoení"; jaká

to rozvaha bedlivého dlníka a vrného

zdržovati od práce? V pravd myslím, že

takové vci ne Vy, Ote, nýbrž jiných lidí

sveepost rozsévá. Který pak chudý knz
bude míti odvahu dorážeti na nepravosti?

který bude míti odvahu vytýkati neesti?

,,Že zajisté hojná jest, ale dlníku op)ravdo-

vých málo." Proež, Ote, ..proste pána žni,

aby vypudil vrné dlníky na že svou."

Nebo Vám. Ote. písluší veškeru že krá-

lovství eského sklízeti, do stodoly Pán
shromažovati a poet z každého snopu vy-

dati v den smrti. Ale jakým zpsobem budete

moci Vy, Ote, tak veliké množství snop
do stodolv Pán dopraviti, odnímaje kosu
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.lova žencm k libosti lenoch, kteí sami
nežnou a jiným brání když slovem Pán
dotknou se jejich nepravostí? Na nich, ó žel
vypluje se [slovo] Apoštola, koucího':
, .Zdravého uení nebudou trpti, odvrátí
uši od pravdy a k básium je obrátí a majíce
uši svrablavé shromažovati sami sob bu-
dou uitele." V pravd naplní se toto slovo
Apoštolovo, protože „ustydla láska v ducho-
venstvu a rozmnožena jest nepravost v hdu'*
pro úbytek lásky v duchovenstvu, které
ustává od zbožnéiio kázání evangelia a pra-
vého následování Krista. Nebo kdo z nás,
bda, následuje života Kristova v chudob]
istot, pokoe a ustaviném kázání? Bdaj
tikrát bda! Napluje se slovo Apoštolovo

:

„Všichni zajisté svých vcí hledají a ne tch
kteréž jsou Krista Ježíše." Proež. Ote nej-
dstojnjší, otevte oko vnitní (nebo uvnit),
milujte dobré, poznávejte zlé. nech si Vás
neulahodí nádherní a lakomci, nýbrž a tší
Vás pokorní a milovníci chudoby; pohánjte
lenivé do práce, nebrate vrn pracujícím
o žni Pán. protože není omezováno, ím
uskuteuje se spása duší.

Více bych psal. ale úkol kázati evangelium
brání. Pán všemohoucí mysl Vaši, Ote, ve
svrchu psaném i. abyste mohl pastýi
pastý vydati poet povinný asem svým
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Vil,

Asi koncem ervence r. 1408 podali farái

pražští arcibiskupovi žalobu na Husa. vy-

týkající pedné, že v kázání o zemelém m.

Všerubovi bránil vbec vybírati poplatky za

udílení svátosti, jxídruhé že hájí a velebí

Viklefa, po tetí, že proti synodnímu zákazu

káže dále proti neestem a híchm knž-

ským.

Hus na tyto výtky napsal

7. odpovd arcibiskupovi (1408, VIL),

k níž pipojil obšírnou a zevrubnou obranu

proti témto žalobám. Tento text náleží však

do dlouhé ady Husových obran, tebas mc

formu listu arcibiskupovi — a proto jest

pojat do druhé ásti naší sbírky, do sbírky

,,obran Husových".
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Vlil.

Koncem r. 1408 priostila se otázka schis-

matu církevního; když oba papežové, pes
svou písahu (ímský papež eho pi zvo-
lení r. 1406 slíbil, že se zekne tiary, zek-
ne-U se i protipapež Benedikt), nechth se
zíci papežství, uinila Francie návrh, aby
nový koncil zvolil nového papeže. To pijaly
kardinálské sbory obou papež, žádaly, aby
do té doby nebyl podporován žádný z obou
papež — a toho mínéní, o neutralit, hájila
i v echách strana mistr eských. Arci-
biskup Zbynk, zstávaje vren ímskému
papeži ehoi, prohlásil všechny stoupence
tohoto mínéní za neposlušné svny církve (vy-
hláškou eskou i latinskou) — a Husovi, jako
náelníku jejich, zakázal dále kázati. Hus
(patrné koncem r. 1408) odpovdl na toto
prohlášeni arcibiskupovo obšírným, níže po-
loženým, listem latinským (zachován v je-

diném rukopise vídeské dvorní knihovny),
v nmž ukazuje, že neodpírá papeži ímské-
mu poslušnosti naprosto, nýbrž jen podporu
ve sporných bodech s papežem avignonským.
Zákazu arcibiskupova (dále kázati) neupo-
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slechl — a dokal se za krátko dostiuinéni

že se arcibiskup sám zekl ehoe XII.

8. List arcibiskupovi Zbykovi
o neutralit (1408).

S poddaností pokornou a povinnou nyní

i vždycky. Pikázání Spasitelovo ukládá, aby

se otec neukvapoval syna ve zlou povst uvá-

dti, le by syn vzepel se pikázání otcovu,

a vzpurnost jeho jasn známa byla; také

nesluší se, aby hospodá syna pracujícího

ode žni odhánl, le by díve jasn poznal,

že chce syn že otcovu hanebn rozmrhati.

Proež u Lukáše v kapit. XVL Spasitel náš

ukazuje, že nezavrhl bohá šafáe naeného
výslech obvinní, nýbrž moude jej zavolav

dl jemu: ,,Což to slyším o tob? vydej poet
z vladaství svého!" A také Spasitel náš ko-

musi áblv vymítajícímu a nechodícímu

s ním nezabránil ábl vymítati, nýbrž pi
takovém vymítání spíše chtl vážnost utvr-

diti; nebo u Lukáše v kap. IX. se píše, že

ekli ueníci k Ježíšovi: „Miste, vidli jsme

jednoho, an ve jménu vém ábly vymítá,

i bránili jsme jemu, protože nechodí s námi.

I dí jim Ježíš: Nebratež; nebo kdož není

proti nám, s námi jest."

Hle, Ote nejdstojnjší! Tmito píklady

Spasitele našeho jsa pouen, neml jste na
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liché naení protivník mých písemn jak
eí latinskou, tak i eskou zhanobiti a pro-
hlásiti mne veejn za neposlušného s3/na
>vaté matky církve, nýbrž, vyšetiv pravdu,
íci: „Co to slyším o tob?" a kdybych byí
pochybil, uložiti mi spasitelný trest a, když
bych neustal od neposlušenství svaté matky
církve, potom píslušných prostedk užiti,
mne za neposlušného veejn prohlásiti a
podle poteby mn kázání svatého evangelia
zabrániti. Proež vzte. Ote nejdstojnjší,
že nikdy nebylo a, jakož dvuji v Pána,'
nebude úmyslem mým, od poslušenství svaté
matky církve odstoupiti, nýbrž podle piká-
zání svatého Petra apoštola jest úmyslem
mým nejen papeže ímského a Vás Ote nej-
dstojnjší, poslouchati, nýbrž i .,všelikému
stvoení lidskému poddánu býti pro Boha'',
buto králi, jakožto nejvyššímu, buto vla-dam jak od nho poslanvm. A níže se do-
dává: ,,Poddáni bute ve vší bázni pánm
netoliko dobrým a mírným, ale i zlým.*' Hle,
naizuje apoštol Kristv, všelikého lidského
stvoení i pedstavených poslouchati zlých
(ale pro Boha, ne v rozkazích zlých, nýbrž
dovolených, znjících k chvále Boha vše-
mohoucího) aby služebníci poslouchali pán
svých a prelát, fožkoli tedy ímský papežeho XII. nebo svatá matka církev nebo
konen Veledstojnost Vaše dovolen na-

i
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ídí, chci pokorn poslechnouti. Ale spor

o vtší slávu nemohu zaínati, ponvadž to

Spasitel zapovdl ueníkm svým u Luk.

XII., a také nemohu s námstkem apoštol-

ským souhlasiti v tom, že nedodržuje pí-

sahy uinné a všemu tém kesanstvu zej-

mé, ponvadž bych tak se protivil Kristu,

jenž praví u Mat. v kap. V.: ,,Bud e vaše:

Jist, jist, nikoli, nikoli"; a který praví

skrze proroka: ,, Sliby ite a plte Hospo-

dinu Bohu vašemu." A tak vzhledem k tmto
dvma vcem, totiž sporu papeže a proti-

papeže a nedodržení písahy jsem neutrální:

nikoliv jako lidé sprostí to pojímají, kteí

nevdí, jak výraz ,,neutrální" jest relativum,

vyžadující práv tak jako jeho základ, z n-
hož je odvozen, urení vztahu k ostatním.

Proež není to srozumitelno, ekne-li se:

,,tenhle jest neutrální", jesthže se nepipojí

,vzhledem k tmto dvma vcem' a jestliže se

nevymezí, v em jest neutrální , vzhledem

k úmyslu pomáhati*. A dále nenásleduje, že

ten tetí jest neutrální, protože ani jednoho

ani druhého nechce poslouchati: jako na

píklad, jestliže matka Petrova má spor

s otcem. Petr jako vrný syn má býti ne-

utrální k otci i matce, vzhledem k pomoci
ve sporu, ale jak otce, tak matky poslušen

býti ve vcech dovolených. Tudíž nemá
býti Petr neutrální vzhledem k posluš-
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nosti, nýbrž neutrální vzhledem k po-
moci ve sporu, ponvadž má podle možnosti
>por takový zameziti, aby jak otec, tak matka
mír uiníce a bezpenji v lásce se scházejíce,
Petrovi bratry plodili.

Ostatn, Ote nejdražší a spolu nejcti-
hodnjší, na mne strkají nepátelé moji po-
mluvy, jak zvykli po dlouhý as, o nichž bylo
by obšírno psáti, ale pro nynjšek tolik do-
staiž: Jesthže Vy, ote, na mn vinu shle-
dáte, chci trestu pokorn se podrobiti. Nic-
mén prosím pokorn pro Boha, abyste Vy,
Ote, všem víry nedával a mn úadu kaza-
telského nezastavoval, ponvadž jste ob-
držel písemné svdectví, že jsem neodstoupil
od poslušenství ímského papeže ehoe
XII.; ano v nedli práv minulou veejn
jsem kázal na kazateln, že jsem neodstoupil
od papeže ehoe, nýbrž, že chci svaté ím-
ské církve a jejího pedstaveného poslušen
býti ve všem dovoleném. Proež kdyby to
byla vdla Vaše Veledstojnost, nebyla by
mne snad ve svém list oznaila za prv^ního
syna neposlušného, jako cíl šípu. Avšak já
jsem povinen pokorn trpti, ponvadž dí
Spasitel: ..Radujte se a plesejte, ponvadž
odplata Vaše hojná jest v nebesích." Tu Vám,
Ote, ra udliti Pán náš Ježíš Kristus. Amen.

tf
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IX.

Hnutí viklefské prvními tmi obtmi je-

nom rostlo; hlásáno horlivými kazateli —
studenty i knžími — o prázdninách tohoto

roku (1408) i na venkov. A tak i ve ven-

kovském kláštere mnich Jan z Rakovníka,

pedtím mistr umní, uslyšel, že se hlásá ne-

poslušnost církevní vrchnosti, etl Husovu

obranu proti žalobám pražských fará a

umínil si, že Husovi ukáže, jak chyby jsou

na obou stranách: knéží cnybují vydíráním,

ale také Hus chybuje obranou Viklefova ka-

cíství. Napsal Husovi obšírný list (dochovaný

v rukopisech brnnského archivu, pražské

kapitoly atd., vydaný 1909 prof. Sedlákem),

v némž cnválí Husovu odvahu a nadání

(Hus prý je sul zem, nese prapor nového

hnutí, národ si ho váží nade všecky), sou-

hlasí s jeho výtkami proti lakot knéží a ji-

ným jejich híchm —• ale ukazuje cenu a

dležitost kázn církevní a pimlouvá se.

9- Odpovd mistru Janu Rakovníkovi. 45

aby Hus opustil Vikleía a poslouchal svých
pedstavených.

Hus nepochybn napsal

9. odpovd mnichu Janu Rakovníkovi
(1408 ?),

alo není nám dochována.
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X.

Ke sporm o Viklefa a o neutralitu pi-

družil se r. 1 409 (rok ten vycházi v korespon-

denci Husov skoro na prázdno) boj za práva

národa eského na universit, jenž skonil

íiplným vítzstvím ech, o nž nemalou

zásluhu ml Hus sám. Tato jeho innost dala

však nový podnt jeho žalobcm — a nové

žaloby uvádjí již poprvé žalobu z viklefstvi,

ale také žalobu, že Hus štve Cechy proti

Nmcm. Uvádly dále, že neposlouchá roz-

kaz vrchnosti duchovní (kázal dále, pes

zákaz, v kapu betlémské) a Hus, podle všeho

jako nov zvolený rektor university (o Havle

r. 1409), bránil se proti tmto pomluvám ve-

ejnou vyhláškou latinskou, jejíž jediný

exemplá, znan potrhaný a necelý (v na-

šem pekladu jsou slova nkterá podle smyslu

doplnna v závorkách < špiatých > ), chová

se v Museu král. eského — a byl dlouho po-

kládán za autograf Husv (Sixt z Otters-

dorfa pipsal na r. 1546 „list jest vlastni

10. Vyhláška proti pomluvám. 47

rukou psán od božského Jana Husa svaté a
zbožné pamti, nejstálejšího muedníka Je-
žíše Krista

. . .-;- Bergliauer r. 1706 jej nalezl
a r. 171 1 dal za rámec, „aby toun mohli
proklínati nešlechetnost arcikacie*'). Ale
nezdá se. že by toto mínni bylo správné a
také vroení není zcela jisté.

10. Vyhláška proti pomluvám (1409).

..Jan Hus. mistr v umních, svatého boho-
sloví bakalá (zízený, university)

Pražské rektor a kazatel slova Ježíše Krista
v kapli s(vatých Mláátek)

v mst Pražském, všem Kristovým vrným,
k nimž tento list do(jde,)

ke spasení. Akoli pomluva, jež jest pevrá-
cené mluvení o lovku(, jenž jest po-)

mlouván. neškodí, kdybych — snášeje ji —

-

neúhonnost života podle svého zvyku
za(chovával).

pece vymáhá ád zbožnosti, aby lék a ochra-
na byla dána(a tak aby aspo)

posluchaové pomluvy od této morové ne-
esti byli oištni. N(ebo i sám)

pomluva i ochotný poslucha, oba ábla nosí
na jazyku.(A protože skrze)

mé nejbližší roznáší se pomluva, chtl jsem
radji tímto psaním zbožn odporo-
vati (nežli)
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právem. Doslechl jsem zajisté, že nkteí nej-

bližší, nechci zlobné íci, pravdy (ne-

pátelé, tvrdí)

že Hus kacíství hlásá, Hus Nmce vyhnal,

Hus jest (neposlušný. Tu pomlu-)

vai sami poznávají, že, jestliže v tetím

lánku pomluvy sami js(ou oklamáni),

jist jsou pravd na odpor a sami sebe i bližní

klamou tak lst(ivo. To jsem)

vlastní rukou napsal. Žiji, což . ání

a (hodlám z víry své)

vydati poet, což jest proti naení z kací-

ství, a vyhnati, c(ož . . .)

jest proti tetímu lánku pomluvy. Ale proti

tomu lánku o vyhnání (Nmc, dím,

že bylo)

snesení, které Nmce vyhnalo z uení praž-

ského, (jejich vlastní, totiž ix)kuty ty)

i, totiž kivopísežnictví, ztráta cti, exkom-

munikace a pokuta (penžní, že než by)

chtli národu eskému ti hlasy dopustiti, že

by chtli (radji na vky z Prahy)

vyjíti a nikdy na studie se nevrátiti. Když

vznikla o pidržení (papeže rozepe)

nechtli Nejjasnjšímu knížeti a pánu Vá-

clavu, ímskému a eskému (králi, bvti

po vli a rozkazem)

jeho pohrdli, což by bylo obšírno vykládati.

Proež svrchueený (král povolil ná-

rodu eskému svrchu)

I o. Vyhláška proti pomluvám. 49

enému, aby podle založení svaté pamti
císae Karla, krále C(eského. byl pi-
puštn)

ke tem hlasm, kteréžto pipuštní (té) po-
mluvy podnt (a) píle(žitost bylo
A sotva mi strach)

jest, abych od bližních byl souzen, jen když
vnadeji živ jsa zachovávám piká(zaní
Boží. Bohu též)

(pi svou porou)ím, žádaje od nho pro po-
mluvae milost a odpu(štní hích.;

M. Jan Hm<: Ljsty ^ Prahy.
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XI.

K listm, o jejichž datování se snadno

mže vésti spor, náleží také list eský, tuto

položený, urený asi šlechtickým pannám
pospolu v nábožnosti žijícím (t. zv. beky-

ním), snad (?) u kaple betlémské obývajícím.

V listu samém není narážek; píse, již tam

Hus slibuje, není nám dochována; není to,

jak bylo domnní, píse ,,Králi slavný,

Kriste dobrý". Podle toho nejsnadnjší je

domnnka, že Hus psal list ve vyhnanství

(nkdy r. 1412) a že svými slovy ,,napíši vám
viece", míní asi ,,Dcerku", složenou o nco
pozdji. Ale ponvadž mohlo by se ukazovati

s jistou pravdpodobností na píse ,,Otep

myrry mn mój milý", zapsanou r. 1410

v rukopise vyšebrodském, mohl by list po-

cházeti snad z doby nemoci Husovy v Praze

r. 1409. A jsou možný ješt jiné výklady;

proto jest zaazen sem, do starší doby in-

nosti Husovy, tak jak uinili již Palacký,

Erben a Mareš.

Náleží k nejkrásnjším listm Husovým
a zachován v jediném rukopise knihovny mi-

kulovské.

II. Pannám žijícím pi kapli betlemské(?) 51

II. Pannám, žijícím pi kapli betlemské(?)

Milost svú a potvrzenie v milosti a pa-
nenství ra vám dáti cho Pán Ježíš, jehož
ste sob nade všechny jiné zalíbily i jist
velmi múd: neb on jest král najmúdjší,
najmocnjší, najbohatjší, najsilnjší naj-
krašší a tak najutšenjší; neb on svých
chotí neruší, noprzní, neteskní, jim se nes-
stará, jim s nikdy nezproneví, aniž móžs sstarati i pronevnti jim. On s nimi na
vky bude, a ony budu mieti, jakož samy
budu chtieti jeho k své voli; a tak každá
bude plna bez újmy královstvie nebeského,
v nmž každý i každá bude k jejie vóh: neb
každá bude mieti, co bude chtieti, a nic
zlého nebude moci chtieti. Ó važte to, milé
choti krále Krista tak oslavného! Neopú-
stjte jeho pro jiného hiešného, mrzkého,
biedného i zprznilého, s nímž viece jest tesk-
nosti než utšenie, bu jakž bu. Neb bude-li
krásný, tož bolest, aby sé jiné nechopil;
bude-h škaredý, tož tesknost; bude-li opilý'
náhlý, neb jinak biedný, tož diabla dosti'
pone-li od nho diet, tož bolest v nošení
J v rození i v chování; nebude-H plodu mieti,
tož hanba, tesknost a daremné spolu lé-
hanie; urodí-Ii s diet, strach mrtvého neb
jinak nezdailého. A kto by mohl ty psotné
píhody vjrpsati, od nichž drahé panictvo

4*



2 M. J. Hus, Listy z Prahy:

V Kristovi a panenstvic v jeho matce jest

vysvobozeno, a nad vdovstvo a manželstvo

velme povýšeno! O nmž Písmo svdí,
v nmž anjelé se kochají, k nmuž Pán Ježíš

volá ka: ,,Kto móž prijieti, pijmi!" a sv^ Pa-

vel radí mnohými duovody. Protož, militké

panny! choti Kristovy i dcerky! zachovajte

jemu isté panenstvie, jenž jest zachovánie

vole od tlesného porušenie v tom neb v té,

jenž jest nikdy nepivolil, jako Kristus, ani

pivolila, jako Panna Maria, k tlesné libosti.

Ó, blaze bude tomu panici a pann, když tak

stojiece a jiná Božie pikázanie plniece,

vezmu zvláší korunu, to jest odplatu, u v-
né radosti! Jiež sé, milé choti Kristovy,

siln až do smrti držte! Vrn, lehce zdržíte,

když vné královstvie vážiti budete, mar-

nost svta spatíte, obcování mrzkého va-

rovati s budete, pokoru v skutciech mieti

budete, rúcha pyšného milovati nebudete a

tla Kristova asto požívati.

Za to prosím, aby piln tyto vci pamato-

valy: a když mi Buoh dá prázdnost a posla,

napíši vám viece. A posielám vám piese,

kteráž zpievána <móž býti> na nešpoe pa-

nen svatých, aby[ste] slova vážiece, radost

v srdci mly a ústy spievaly, ale aby mužie

neslyšeli; neb by hnutie zlé mli, a vy by

v hiech pýchy neb pohoršenie upadly.

Mistr Jan Hus, knz nestatený.

12. List obanm lounským.
53

XIL

Poslední mezi Ušty Husovými z vyhnan-
ství jest ve vydání norimberském otištn
latmský list obyvatelm msta Loun, kteréž
po smrti Husov náleželo k nejhorlivjším
jeho stoupencm. Opt není jisto, ze které
doby list ten pochází; proti mínní vydava-
tel norimberských myslí vydavatelé novjší
od dob Palackého, že náleží do dob starších
kdy Hus dlel ješt v Praze, akoU mínní
starší by se lépe shodovalo s pobytem Hu-
sovým na Krakovci. Ponvadž však není
uritých a bezpených narážek, jest zaazen
zde rovnž list tento do starší doby innosti
Husovy.

List zachován jest pouze ve vydání no-
rimberském r. 1538; text (zdá se) jest zacho-
ván ve znní celkem málo pozmnném-
podle toho textu jest také poízen eský
peklad.
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12. List obanm lounským (1410?).

Mistr Jan Hus, sluha Boží nehodný, vr-

ným obanm, ktcH jsou v Lounech, milost

a pokoj Pána našeho Ježíše Krista.

Teba jsem Vás, nejdražší, nespatil t-

lesnýma svýma oima, nýbrž vnitníma, nic-

mén o Vaší pevné víe a lásce k Bohu a jeho

evangeliu doslýchám, jak sám Spasitel Vás

sjednotil ve víe, pokoji, lásce a poslouchání

slova Božího, tak že Vaše svornost a jedno-

myslnost pede všemi jinými obcemi krá-

lovství eského v nitru mém složena jest.

Zapísahám tudíž Vás, nejdražší, a již jsem

Vám pece tváí neznám, ale upímný v Bohu

k spáse Vaší, milujte se vespolek, stjte

v jednot, nedejte se nijakým zpsobem mezi

sebou rozdliti. Nebo ona jednota, která jest

v pravé víe. Bohu spaseny Vás zachová.

Bh udliž Vám na vzájem skrze milosrden-

ství své zdaru, abyste mohli vítziti nad t-

lem, svtem a dáblem.

Toho, nejdražší, dbajíce na pamti mjte,

aby nepovstávaly skrze Vás žádné rozkoly,

zrady, nepízn, hnvy atd. Jestli kdo mezi

Vámi jest nesnášelivý, a rozbroj rozséva,

toho mezi sebou jako bratra obvitež. Ped
soudem spor nesvádjtež, nebo ob strany

velikou pohromu berou na duši, tle i statcích.

Usilujte spíše stíhati kivdy, které Bohu se

12. List obanm lounským. 55

djí, než které Vám. V tom práv, ó žel, celý
svt bloudí, že lidé smrtelní více kivdu
vlastní, než < knvdu > proti Bohu stíhati tou-
ží. Tuto cestu Antikrist nejvíce upravuje
a dobe dláždí, pedevším nám knžím, kteí
chceme, aby ustanovení lidská pesnji za-
chovávána byla než slovo Boží. Hle tento
knz, mnich nebo prelát smilní nebo cizoloží,
ten zloin bez trestu zstane, a jestliže n-
emu podle vle své uí, to chce, aby se za-
chovávalo pod kletbou. Podobn svtští,
jestliže kdo Boha urazí, netrestají, ale jestliže
nkdo ekne jim: „Páni konšelé, nespravedli-v mne odsuzujete", což astji tak se dje,
tu meem trestají, že prý viní soudce z ne-
spravedlnosti.

Já však doufám v Pána, že od toho zlého
Vás osvobodí, abyste více zákona jeho ostí-
hali než ustanovení lidských. Ten když za-
chováte, nikdo Vám nebude moci škoditi
Proež, nejdražší, dbejte tch vcí, které
jsou vné a které nikdy nehynou. Dv za-
jisté jsou vci: zatracení a život vný. V za-
tracení ohe ustaviný, temnoty, trápení ne-
smírné a s ábly vné pálení. V život pakvném radost dokonalá, svtlo, kde není
bolesti ani muk a s Bohem samým a andly
jeho obcování. Jakož sv. Pavel praví: „eho
oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na
srdce lidské (rozumjte tu „lidské" v plném

^
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smyslu) nevstoupilo, pipravil Bh tm,
kteí jej milují.'* Blaženi tedy budeme, dokud
blaženství onoho užívati budeme, kde doko-
nalá láska bude; tam zajisté uvidíme, kdo
jest vyobcován z církve, zatracen a zloeen,
tam všechny híchy, nyní v srdci lidském
utajené, na jevo vyjdou, tam takové radosti

a útchy dojdeme, které nikdy nebudeme
zbaveni, a jestliže zde nco pro Krista vy-
trpíme, blaženi budeme. Nebo kížem a sou-

žením jako zlato ohném zkoušeni jsme
mistrem, který celý svt z nieho uinil Bla-

ženi tedy budeme, jestliže v dobrém až do
konce setrváme.

To, nejdražší, vdouce, že svt k horšímu
spje, smrt pede dvemi jest, a my v krátce

odtud se odebrati máme, pedn zbožn a

svate, hích se zeknouce, žijte, potom o to

se snažte, co jest nebeského, konen Boha
z celého srdce milujte a ven dvujte, po-

nvadž Vás pro zásluhy Ježíše Krista ve své

sláv ozdobí a svého království úastnými
uiní. Amen.

13. Apelace od papeže špatn zpraveného. 57

XIII.

Když arcibiskup Zbynk pistoupil k po-
slušenství nov zvoleného papeže Alexandra
V., podailo se mu záhy vymoci bulu papež-
skou (20. prosince 1409), v niž naizoval vy-
pleniti kacíství, odníti krihy Viklefovy a
zakázal kázati jinde mimo chrámy kated-
rální, kolegiátní, farní a klášterní. V Praze
byla tato bula vyhlášena 10. bezna 1410.
Zákaz byl ovšem hlavn namíen proti

viklefovcm a kapli betlémské. Arcibiskup
jal se ihned zákaz provádti, naídil odevzdati
knihy Viklefovy a zakázal Husovi kázati
v Betléme; Hus se však nepodrobil a napsal

13- apelaci od papeže špatn zpraveného
k papeži lépe zpravenu býti majícímu

(v beznu 1410).

— tato apelace se nám sice nedochovala,
podstatný však obsah její jest pojat do druhé
apelace (zde . 15.).

l!: 'i



58 M. J. Hus. Listy z- Prahy:
14. List njakému pánu. 50

XIV.

Když vymohl arcibiskup u papeže zákaz
kázati v kaplích soukromých (r. 14 10), snažil

se opatiti si moc svtskou ku provedení to-

hoto zákazu. Tak byl Hus kaceován i u n-
jakého mocného pána, jemuž zvláštním la-

tinským listem ínkdy v prvé polovici tohoto
roku) vykládá, pro neposlouchá zákazu
vrchnosti církevní.

Dopis tento (snad nkterému pánu z dru-

žiny královy adresovaný) jest zachován
pouze v jediném rukopise boleslavském. Tam
jej nalezl a spolu s ostatními, zde díve
vzpomenutými list}', r. 1891 vydal V. Ne-
doma.

14. List njakému pánu proti pomluvám
(1410).

Spasení a milost od Pána Ježíše Krista!
Urozený pane!

Od pemnohých jsem se dovdl spolehliv,
že mnozí nedbajíce bázn Pána Boha mne

ped Vaší Urozeností kaceují, že však nikdo
z nich se neodvažuje sám jako odprce vy-
stoupiti, ale ani ne arcibiskup, který se svými
pívrženci jen njakým potmšilým uskokem
a falešnou obžalobou u papeže udání uinili
ano, jak myslím, Vaši Urozenost proti mn
popudili. Ale zdali se toho budu lekati, abych
pravdu evangelia zamloval? Zajisté nikoli,

protože sami jsou evangeliu Ježíše Krista
odporní, chtíce je spoutati, aby se nekázalo
svobodn, jak nejlaskavjší Pán kázal. Vprav-
d pohanského a farizejského ducha nyní
oblekli prelátové, v kaplích a jiných místech
náležitých evangelium kázati zabraujíce.
Zdali jest nkde v zákon Kristov položeno
to pikázání, aby se evangelium nekázalo
nikde než ve farních chrámech a klášteích?
Vru snad chce pohltiti ono pikázání:

,,Jdte
po všem svt a kažte evangelium všemu
stvoení." A podobn chce onen hlas udu-
siti: ,,A oni kázali všude a Pán jim pomá-
hal." A tak o jiných pikázáních od Krista
Pána jak slovem tak skutkem vyhlášených.
Zdaž já jsem povinen poslouchati arcibiskupa
v píkazu jeho, odporujícím píkazu Božímu?
Odstup to ode mne! Nebo více sluší po-
slouchati Boha než lidí, ekli apoštolov,
když veleknzi bránili. Zdali jsem já vtší
Krista a jeho apoštol, abych za evangelium
netrpl? Odstup to ode mne! Nebo praví

li
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Spasitel náš: „Není služebník vetší pána,
ani ueník mistra svého." „Jestliže hospo-
dáe Belzebubem nazývali, ím více domácí
jeho." ,,JestH mne pronásledovali, i vás
pronásledovati budou . .

." Ó, Kriste, jak
trpké jest pronásledování tm, již T jako
pána chtí následovati. Udl tudíž pomoci,
aby T následovali pokorné duchovní, pre-

láti a svtští páni, kteí se snaží evangelium
tvé skutky (svými) udusiti. Pán budižsVámi.
Amen.

15. Nová apelace k stolici papežské. 61

XV.

Dne 3. kvétna 14 10 zemel papež Alexandr
V. a toho užil Hus se svými stoupenci, že se
obrátil proti arcibiskupovým naízením podle
buly toho papeže v>'daným. Arcibiskup za-
kázal totiž kázati v kaplích a naídil (na
synod 16. ervna 1410^ spáliti knihy Vikle-
fovy. Proti tomu podal Hus k novému pa-
peži Janu XXní.

15- novou apelaci k stolici papežské
(dne 25. ervna 1410) —

jest to obšírná obrana, kterou vedle Husa
podepsali i Zdislav ze Zvíetic a jiní baka-
lái a studenti. Tento zevrubný a rozsáhlý
spis náleží však celým obsahem k obranám
Husovým — a mezi n, do druhé ásti naší
sbírky, jest také zaazen.
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XVI.

Apelace Husova nezadržela dalšího chodu

jednání; arcibiskup dal slavn dne i6. er-

vence 1410 spáliti knihy Viklefovy a když

nastaly nepokoje v Praze, odjel do Roudnice,

vydav odtamtud dne 18. ervence t. r. klatbu

na Husa a ostatní jeho pívržence.

Universita naproti tomu ujala se obrany

nkterých odsouzených a spálených traktát

Viklefových; koncem ervence vydal Hus se

svými páteli a stoupenci veejnou vyhlášku

(latinskou), podle níž potom skuten uve-

dené knihy Viklefovy hájeny. Tato vyhláška

(zvaly se obyejn iniimace) zachovala se

nám v jednom rukopise vídeském; také ty

obrany samy, i Husova knihy Viklefovy ,,de

Trinitate**, jsou nám nejvtší ásti do-

chovány.

16. Intimace o veejné obran knih

Viklefových (1410, VII).

M. Jan z Husince, svatého bohosloví ba-

kalá zízený, bude státi píští nedli (27.

ervence) proti odsuzovatelm k obhájení

16. Intimac o veejné obran Vikleía. 63

knihy M. Jana Viklefa O nestvoené, blaho-
slavené a velebné Trojici.

M. Jakub ze Stíbra, svatého bohosloví
bakalá, bude státi v pondlí píští <28
ervence > o jedenácté hodin na katede
aby obhájil Dekalog M. Jana Viklefa proti
odsuzovatelm, tvrdícím, že jmenovaná kni-
iia v sob má zjevná kacíství.
M. Prokop z Plzn bude státi ve tvrtek

(31. ervence) na katede, aby zpsobem
školským liájij. že traktát M. Jana Viklefa
O Ideách" žádného kacíství jist netvrdí

ani bludu proti katolické víe brojícího.
Zdislav z Vartenberka, jinak ze Zvíetic

mistr svobodných umní uení university
r^ražské, bude státi od píští stedy za tý-
den (6. 5rpna) o 11. hodin na katede ho-
tov jsa obhájiti knihu M. Jana Viklefa po-
jednávající O všeobecných pojmech proti cti-
hodnému p. Zbykovi, arcibiskupu Praž-
skému a jeho mínní mén spravedliv pro-
nesenému a proti všem jiným jmenovaný
výrok jakýmkoliv zpsobem potírajícím.
M. Simon z Tišnova, svatého bohosloví ba-

kalá, zamýšlí v píští úterý (29. erven-
•e) o II. hodin, podaje naped ohrazení
viry, obhájiti traktát M. Jana Viklefa O do-
vozování tvrzení proti odsuzovatelm téhož
traktátu a ukáže., že žádné kacíství ani n-
iaký zejmý blud není v nm obsažen.
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XVII.

Dlouhé spory Polska s ádem némeckých

rytí (v nynjších Prších) vedly r. 14TO

ke krvavému rozešení. Rád s pomocí fran-

couzských a íšsko-némeckých rytí vypo-

vdl Polsku válku a dne 15. ervence t. r.

došlo u Grunvaldu ke srážce s vojskem polsko-

litevským. Vojsku velel sám král Vladislav

(Jagiello), bylo v nm také mnoho ech
(z 50 prapor tvoila vojska eslcii prapor

4. a 49., ale echové byli i v jiných prapo-

rech hojní). Velmistr ádu, Ulrich von Jun-

gingen, poslal králi polskému dva mee, vy-

zývaje ho tak k zápasu. V krvavé bitv do-

bylo polské vojsko dokonalého vítzství;

pes 2000 mrtvol rytí veer pokrývalo bo-

jišt, velmistr a komendoi Rádu padli do

jednoho 7práva o tom vehkém vítzství p-
sobila mohutným dojmem v celé tehdejší

Evrop' .

Do ech pinesl tuto zpré'vu Oneš z Hrky,
nejspíše kr;' li VjVlrvovi. Hus toho užil, aby

(latinsky^ blnhcpn'! krili polskému pkným
listem, jen:> rsrn jest nejdíve asi v srpnu,

17- List blahopejný králi Polskému. 65

ale nejspíše ješt znan pozdji. S jistotou
však data uriti nemžeme. Zachován jest
pouze v jediném rukopise boleslavském.

17 List blahopejný králi Polskému
(r. 1410).

Spasení a milost, pokoj i vítzství od Boha
Otce a Pána Ježíše Krista!

Nejjasnjší kníže a králi velebnýl Když
Oneš z Huork}', Vašeho Velienstva posel
o vítzství a chvalitebné svornosti jisté no-
viny donesl, velikou srdci mému radost pi-
nesl, již ani péro vypsati, ani slovo mé není
s to vyjáditi, jak by slušelo. Vím však
králi nejkesanštjší, že ne moc Vaší vzne-
šenosti, ale nejvyššího krále pokojného Pána
Ježíše Krista, pyšné Vaší slávy nepátele a
odprce ponížila pemocn, se stolce pýchy
sesadila a vyvýšila nízké, aby obojí, ped
oima samého krále pokojného moc majíce
se tásli a jeho pomoc ve svých potebách
vzývali a vdli, že není vítzství le od nho
jehož nikdo z lidí nemže pemoci a jenž po-
korným dává vítzství a za pokoru konen
vyvyšuje. Nebo uil astji prav: „Každý
kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo' se po-
nižuje. bude povýšen.*' Naplnilo se obojí.
Kde tedy jsou dva mee nepátel? V pravd
tmi jsou poteni, jimiž pokoušeh se dsiti

M. Jan Hus; Listy x Prahy.

O

!• I
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17. List mistru ZáviŠovi.

nízkého. Hle, dva napáhli — zlosti a pýchy
a mnoho tisíc ztratili neblaze pokoeni. Káv
jsou mee, kon v abrakách a v brnní,

ozbrojenci, ve které dvovali? Kde zlaté

bez potu nebo pokladové? Zajisté všecko

zmizelo. Nevéih zpupní, že chudí < zví-

tzí > ,
jichž pokora pedcházela; zklamali se,

kteí zásadn nemli dvry v Pána Ježíše.

Proež, kníže nejjasnjší, o tom v duchu své

moudrosti uvažujíce, držte se pokory'', po-

nvadž ona povyšuje. Krále následujte,

krále pokoje Pána Ježíše Krista, smujte
k míru s nejjasnjším knížetem králem

Zikmundem, a bude-li on co chtíti ve zpup-

nosti takové, ehož dáli Pán, neuiní, však

Vaše Velienstvo pravé míry pokory se vždy
pidržiž, aby nebyla vylita kesanská krev

optn a nevzešlo veliké nebezpeenství duší.

Já však sluha Kristv neužitený neustanu

s veškerým lidem pokorn vzývati milost

všemohoucího Pána o svornost takovou,

aby jí ráil nejlaskavjší Pán dopáti.

Peji si též, králi velebný, z hloubi srdce

Vaši osobu oima spatiti tlesnýma, což dou
íám, že Pán Ježíš Kristus ráí mi dopáti,

budeli vdti, že to pispje ke zdaru njak
Vašeho Velienstva neb mého kázání. Bh
všemohoucí raiž Vašemu Velienstvu po-

máhati, skrze Spasitele našeho, prostedníka

Boha a lidí. Pána Ježíše Krista. Amen.

(^7

lio

xvin.

Na druhém miste hst z doby klatby uve-
ejuje norimberské vydání list Husv
mistrovi a kanovníkovi ZáviŠovi. ]e to
osobnost v djinách našich dobe známá-
jako student skládal písn (z nichž jedna
eská nám dochována), jako mistr umní
komponoval s úspchem znamenitým. Do-
mohl se kanovnictví v Praze i faráství
v Prachaticích a byl také lenem komise
pro odsouzení knih Vikleíových. Husa na-
zval kdesi kacíem a Hus latinským listem
mu tuto pomluvu vytýká.
Dopis psán byl po spálení knih Vikleto-

vých (16. ervence 14 10). ale tžko jest dále
dobu uriti. Zachován jest pouze v tisku no-
rimberském z r. 1558 a tam stojí po listu
jiném z r. T411.

18. List mistru ZáviŠovi (1410—1411)?

Spasení od Pána Ježíše Krista! Miste cti-
dný! Doneslo se mi, že jste mne zejm

nazval kacíem. Jestli tomu tak, prosím,

5



68
3
i

JM. J. Hus. Listy z Prahy:

odpište mi, a pak uvidíte s Boží milv)stí, že

viru, kterou chovám, veejn vyznám a ob-

hájím ne pokoutné osouje, nýbrž jak se

sluší na pravého kesana. A kéž byste po-

znal sebe sama, jak snad od ticíti let nebo
více stíháte ovce v Prachaticích, a kde Vaše
sídlo? kde práce? kde pastva ovcí? Nepo-
mníte slov Pán: Bda pastým, kteí pa-

sou sebe samy, ovcí však nepásli! Kde, pro-

sím, ono evangelium Kristovo na Vás se vy-

pluje: Dobrý pastý ped ovcemi kráí a

ovce následují ho, ponvadž znají hlas jeho'"

Jak, prosím, kráíte ped ovcemi a jak Vás
následují a slyší, když za mnoho let zídkn
Vás spatí? Pijde den, kdy vydáte poet
z ovcí svých a obroí mnohých, o nichž

tete v právích svých, že kdo mže z jednoho
náležit živ býti, nemže jiného bez híchu
smrtelného držeti.

To máte v mysli uvažovati, ne bližního

kaceovati. Anebo kdybyste vdl, že je

kací, ml byste podle pravidla Apoštolova

jednou a dvakrát jej napomenouti, a kdybv
nepijal napomenutí, pak se ho jako kacín
varovati a zvlášt, ježto jste mistr a doktor.

Icterý mžete, ba i máte na uitelskou stolici

veejn k obhájení pravdy vystoupiti. Ba.

ježto jste z odsuzovatelv jeden vyvolenv.

ml byste odsouzení a spálení knih hodno-
vrn z Písma dokázati.

1 8. Li.st mistru Závišovi 69

To Vám píši, bratrsky Vás napomínaje
podle pravidla Kristova, které praví: Zhe-
.il-h by proti tob bratr tvj, potresci ho
mezi sebou a jím samým. Tedy, brate
pijmete to, a jestliže jste o mn tak mluvil'
-Ipovezte, a až dokážete, že jsem kacíem'
'lam se pokorn napraviti, a Vy vezmete od-
í'iatu, ze ]ste lovka odvrátil od bludu Le
•loufám od milosti Boha všemohoucího že
tak velikou víru chovám v Pána Je'žíše
Krista, jakou Vy a tak dobe, ochoten jsa
pro ni v nadji pokorn smrt podstoupiti
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XIX.

Ve sporu s arcibiskupem Hus asto dovo-

lával se pomoci svtské vrchnosti proti kn-

žím nezdárným. Xkdy v druhé polovici

r. 1410 nebo snad primo 8. února 141 1 kázal

na kazateln betlémské opét týmž zpsobem

:

vykládal, že horši nežH neposlušný knz
(Hus neposlechl zákazu arcibiskupova) jsou

knží smrteln hešící, že pro jejich híchy

plakal Kristus nad Jerusalemem a že králov

mají, píkladem Kristovým, takové svato-

kupce vyhánti z chrám.
Na toto své kázání dostal Hus dva dopisy;

jeden od mistra Haška (nejspíše faráe u s\

.

Jakuba menšího), jenž píke vytýká Hu-

sovi, že se dovolává moci svtské neprávem

a nesprávn proti duchovním a koní drsný-

mi vtipy na jméno Husovo, že prý jako husí

vše ped sebou škube a za sebou nechává

jen lejna —• a druhý, je^t týž den, odpúldnt

,

jejž nalezl Hus na kazateln, od ..neznáméh >

odprce". Tento ,,neznámý odprce" b\ 1

profesor theologie, mistr Míík z^Janý Rvak--

19. Odpovd proti skrytému protivníku. 71

Jeho lístek, zcela struný, staví se proti všem
tem hlavním bodm Husova kázání a klade
hlavní draz na povinnost poslušnosti. Na
tento poslední lístek napsal Hus obšírnou
(latinskou)

19 (odpovd) proti skrytému protivníku
(10. února 1411).

v níž zevrubn a dkladné vyvrací, slovo za
slovem, námitky Maríkovy. ' Tato ' odpovd
má opt, jako jiné, ráz obranného traktátu —
:i proto náleží do druhé ásti naší sbírky
mezi obrany.
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t

XX.

Z Anglie, kde stále dlelo nkolik ech na

vzdláni a opisovalo traktáty Viklefovy (byli

to zejména horlivý Mikuláš Faulfiš a Jií

z Knhnic), došly do ech dva listy dvou

horUvých viklefovcu. Byli to lord Johv

Oldcastle, který na svém hrad Cowlingii

v Kentu byl již r. 1410 vyšetován pro vi-

klefstvi— a který psal 8. zái 1410 povzbudný

list hlavnímu viklefovci u královského dvora

eského, panu Voksovi z Valdštejna; a dále

knz Richard Wyche, který téhož dne (na

den Narození P. Marie) posílá Husovi z Lon-

dýna krásný list povzbudný. Zvdl o spá-

lení knih Vikleío\^ch v Praze (iD. ervence

1410) — a posílá proto nové exempláe, za

néž Hus pak na konec své odpovdi zvlášt

dkuje, zvdl o censurách církevní vrch-

nosti a proto tší svého spolubojovníka,

v úvod listu, že Antikristova zuivost jim

neublíží, vybízí k horlivé práci evangelické,

pokud život staí, dává píklady na mu-

ednících Starého i Nového zákona. Vybízí:

„ejhle tedy, Huse, brate v Kristu zvlášt

20. Odpovd knzi Richardu Wychovi. 73

milý, tebas neznámý mi tváí, ne však
vrou a láskou, protože nedovede, rozlouiti
vzdálenost zemí tch, které pojí psobivá
láska Kristova — posilni se v milosti, která
byla dána tob, pracuj jako dobrý vojín
Kristv, kaž, doléhej slovem i píkladem."
Raduje se, že v echách slovo Pán se tak
šíí, že mnozí trpí již radostn žalá, vyhnan-
ství a smrt pro zákon Pán, že Antikrist jich

již nezastraší. Rád by své srdce vylil, mohl-li
by jich tak posíUti v evangeliu. Vyrizuje
pozdrav všech viklefovcu anglických a prosí,

aby Hus pozdravoval v echách všechny
vrné, zvlášt Jakoubka.

S obma hsty a exemplái Viklefa nepo-
chybn byly pineseny do ech také „Skot-
ské novinky", letáky rytíe Quintina Folk-
hyrde, jenž bojuje za zákon Kristv; nalézáme
je také v peklade eském — a peklad ten
nepochybn byl uinn viklefovci pražskými.

List Wychv dostal se do Prahy, ponvadž
doruitel jeho Šimon (z Tišnova?) byl s ním
v Uhrách, teprve 8. bezna 141 1 — v dobé,
kdy práv dolehla na Husa první klatba sto-

lice papežské, výrok Kolonnv. Snadno po-
chopíme, s jakou radostí Hus práv te etl
list Wychv -^ a z celé odpovdi Husovy,
nedlouho potom psané, cítíme jasn radost,
s jakou Hus etl a odpovídá. Hus jej lidu

na_*kázání peložil do eštiny: eský peklad

w
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toho listu Wychova máme zachován, možno,
že je to práce Husova.

Odpovéd Husova Wychovi zachována je

(rozumí se latinsky) v rukopisech boleslav-

ském (tení správnjší) a klementinském.

20. Odpovd knzi Richardu Wychovi
(1411. III).

Pokoj Kristv vzmáhejž se v srdcích va-

šich skrze Ducha svatého, který dán jest

Vám, nejdražší v Kristu Ježíši!

List Tvé Lásky, která s hry od Otce svtel
sestoupila, mocn roznítil srdce bratím
v Kristu, ježto obsahuje v sob tolik lahody,

draznosti, posily a útchy, že kdyby jiné

spisy jednotlivé skrze Antikrista jícnem (pe-

kelným) byly pohlceny, sám by postaoval
vrným Kristovým k spáse. Proež jeho

jádro a sílu v mysli své uvažuje, ekl jsem
ped mnohými lidmi na kázání veejném, pi
kterém, jak myslím, bylo skoro deset tisíc

lidí: Kle, bratí nejmilejší! jak velikou péi
o spásu vaši hlasatelé Kristovi nejvrnjší
mají v cizích krajinách, že žádají celé srdce

své vyliti, aby mohli nás v zákon Kristov
posíliti. A pipojil jsem: Hle, nejdražší bratr

náš Richard, mistra Jana Viklefa soudruh
v pracích evangelických, napsal vám tak
posilující list, že kdybych neml žádného

2o. Odpovd knzi Richardu Wychovi. 75

])ísma jiného, musil bych se za evangelium
Kristovo vydati až na smrt; a uiním tak s po-
mocí Pána našeho Ježíše Krista. Tak vzplanuli
vící Kristovi pi dopise samém, že prosili mne,
abych jej peložil do jazyka našeho národa!
Než co bych ml psáti Lásce Tvé a ostat-

ním bratím, nevím. Mén uený uenjší
pouovati nemohu, a zdaž jsa mdlejší, mám
statenjších ve služb Kristov posilovati?
a co bych ml íci? Slova pouení a posílení
mi Tvj, drahý, pedem z úst vzal list. Je-
diné mi zbývá, abych prosil a dkoval

; prosil
o pispní modlitby, a dkoval, že z blaho-
slavené Anglie skrze namáhání Tvé pomocí
Pána Ježíše Krista nabyly Cechy již tak
velikých prospch; a neivno. že nejednmvn jest k smrti, ale (je) radost, že pro mnohé
je vn k životu vnému. V takové zajisté
míe nepítel lovka koukole v království na-
šem nasel, že ztží a zídka zrno pšeniné se
ukázalo, celé pole lovka zaujaly kopivy
že nesnadno nalezena býti mohla cesta spásy.

Již však lid, který chodil ve tmách, uzel
svtlo veliké Ježíše Krista, ponvadž bydlí-
cím v krajin stínu smrti svtlo jeho pravda
se objevilo, kterou s pomocí Spasitele no-
šeho pehorliv pijímá lid, páni, rytíor
mšané a prostí lidé. A to kdyby pímý
zouplna poznala svaté ono spoleen,,sti-
Anglie, radostn by s plesáním srdce provvo
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lála: Vesel se, neplodná, kteráž nerodíš, vy-
kikni a zvolej, kteráž nepracuješ ku porodu,
nebo ta opuštná mnoho má syn.
Vz, nejmilejší brate, že lid nechce slyšeti
^ Písmo svaté, pedevším evangelium a
epištoly, a kdekoli v mst nebo v msteku
nebo ve vsi nebo na hrad objeví se kazatel
svaté pravdy, houfn sbíhají se lidé knž-
stvem nepoádným povrhujíce. A proto zvedl
se dábel, ponvadž hnuto již ocasem samého
Behemota a zbývá, aby Pán Ježíš Kristus
potel hlavu jeho. Hle, ocasu jeho zlehka
jsem se dotekl a otevel +lamu svou, aby mne
spolu s bratími pozel. Zuí nyní a lživým
slovem brzy kaceuje, brzy lichotí, brzy
plameny trestu zveliuje, rozšiuje pochode
bleskotu hrzného v diecesích okolních, ale
doma neodvažuj.e se temene mého dotknouti.
Nebo ješt nepišla hodina, ponvadž ješt
nevyrval z tlamy jeho skrze mne a bratry
mé Pán tch, které k životu slávy peduril;
pro n dá statenost hlasatelm evangelia,
aby samého Behemota aspo pi ocase trá-
pili, dokud hlava jeho s jednotlivými údv
jeho úpln by nebyla potena. Toho pejeme
si z duše, o to pracujeme, jak Tvá milá píše
Láska, za to musíme pokorn smrt vytrpti,
a nesmíme vzhledem k pomoci všemohou-
cího Pána mysli pozbývati, ježto praví nej-

svtjší Pán: S ním jsem v soužení, vytrhnu

20. Odpovd knzi Richardu Wychovi. 77

jej a oslavím jej. Ó, nejsvtjší vytržení ?
oslavení! oekáváš Richarda s bratími který
mnoho liž soužení vytrpl. Pijmiž 'i mne
bídného, abych byl s bratry svými, kteí
zákon tvj uprosted pokolení zlého a cizo-
ložného neohrožen vyznávají, dej nám po-
moc z soužení ponvadž marná jest ochrana
Jidska, v tob budiž nadje naše, k tob nás
tahniž trojnásobný provázek, jehož nemže
Antikrist petrhnouti, ponvadž jej zhotovil
Pan Ježíš Kristus. On, nejmilejší brate do-
prejž rob s pomocníky Tvými života v mi-
losti nerušeného, abys mohl dlouhý as žíti
a ovce bloudící na cestu pravdy navracovati
Vehce jsem se zaradoval a všickni, kteí

milujeme evangelium, že Láska Tvá tak do-
brotivou se nám osvdila, spasiteln nás
pouujíc. O ostatním Mikuláš, jemuž díší
uiní zmínku. List byl nám donesen teprve
na druhou nedli postní <8. bezna 1410
protože Simon byl s ním v Uhrách.
Pan král náš, všecek dvr jeho, královna

pam a obecný lid jsou < zaujati > pro slovo
Ježíše Krista. Pozdravuje církev Kristova
z Cech církev Kristovu v Anglii žádajíc si
bytí ucastna vyznání svaté víry v milosti
Pána Ježíše Krista. Bh milostivý bu od-
platou Vaší, že s tak velikou prací nám po-
tebným exempláe jste opatil. Pokoj Vám
který všeliký rozum pevyšuje. Amen.
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XXI

K horlivým stoupencm Husovým náležel

knéz Jan, píjmím ,,Železná brada" nebo
.,Bradáek"(latinsky Barbatus),fará v Krum-
lov, jenž také za mistrem se vypravil do
Kostnice.

Tomuto ,,Bradákovi" píše na poátku
svých censur (nkdy snad v první polovici

r. 141 1, ale možno i, že již ped tím — dopis

nyní lze jen tžko datovati) Hus list, latin-

ský, v nmž hlavn doklady z Písma a cír-

kevních otc dovozuje, že správn se vze-

pel vrchnosti duchovní. Dvody jsou cel-

kem tytéž, jaké ítáme v jeho kázáních a

traktátech z téže doby.

List se zachoval v jediném rukopise

budyšínském, podle nhož jej otiskli již

r. T558 vydavatelé norimberští s nkterými
drobnjšími opravami, bez data, ped listy

z exilu.

21. Panu Janu Bradákovi v Krumlove. 79

21. Panu Janu Bradákovi v Krumlov.
(1411.)

Spasení a milost od Pána Ježíše Krista!
Nejmilejší! Uslyšel jsem o soužení vašem;
nuž za radost pokládejte, že v pokušení
rozliná jste upadli ke zkoušení stálosti
vaší.

Já, nejdražší, pedevším poínám býti
pokoušen, ale v tom radost shledávám, po-
nvadž pro evangelium jsem kacíem' na-
zýván a do klatby dáván jako zloinec a
neposlušný. Než k ochran radosti mé pi-
chází mi na mysl život a slovo Kristovo a
slovo apoštol; nebo v Skutc. v kap. IV
se praví, jak Annáš, kníže knžské a Kaifáš
a Jan a Alexander a kteížkoli byli z poko-
lení biskupského, povolavše apoštoly pi-
kázali jim, aby nikoli nemluvili ani neuili
ve jménu Ježíšov. Petr však a Jan odpoví-
dajíce ekli jim: Jestli to spravedlivé ped
obliejem Božím, abychom vás více poslou-
chali než Boha. sute! Nebo my nemžeme
nemluviti toho, co jsme vidli a slyšeli.
A optn, když titéž knží naizovali, aby
nekázali, ekli ve Skutc. v kap. V.: Více sluší
poslouchati Boha než lidí. A na tomto vý-
roku pestali pohané, židé a kacíi, pravíce,
že Boha nade všecko je^t poslouchati. Než!
o žel! Pívrženci Antikristovi vzhledem k to-
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mu pravidlu jsou zaslepeni, ne však svatí

apoštolov a praví ueníci Kristovi.

Proež blah. Jeroným pi listu k Efezským
praví: Jestliže pán nebo prelát porouí to,

co není protivno víre, nebo odporno Písmu
svatému, podrobuje se jemu služebník;

pakli protivné naizuje, a více poslouchá

pána duše nežli tla. A níže dí: Jestliže dobré

jest, co naizuje císa, vypl vli rozkazují-

cího; pakli zlé, odpovz: Sluší Boha více

poslouchati než lidí. Rovnž Augustin v káz.

6. O slovech Pán:
,,
Jestliže to rozkazuje moc

úední, co bys neml initi, tu zajisté nedbej

moci, boje se moci vyšší. Pozoruj stupn
zízení lidských. Jestliže by nco rozkázal ná-

mstek, zdaž má se to vykonati, jestliže proti

místodržícímu to naizuje? A opt, jestliže

by nco sám místodržící naídil a nco jiného

naizoval císa, zdaž vznikne pochybnost,

že onoho nedbáti a tomuto sloužiti teba?
Tudíž jestliže nco jiného rozkazuje císa

než Bh, nutno onoho nedbáti a poslouchati

Boha. Mocnosti tedy ábelské nebo lidské

tedy na odpor se stavíme, když nco proti

Bohu zavádí, v emž zízení Božímu neod-

porujeme, nýbrž ho posloucháme. Tak totiž

Bh naídil, abychom ve zlém neposlouchali

moci nižádné." Tak píše Augustin.

V témž smyslu dí eho v poslední knize

Moralií: „Vdti, vece, teba, že nikdy z po-

21. Panu Janu Bradákovi v Krumlov. 8i

slušnosti zlé se nemá díti.** Rovnž bl. Ber-
jiard v kterémsi list praví: „Páchati jaké-
koh zlo, by na rozkaz, jisto jest, že není
poslušnost, nýbrž neposlušnost. Podobné se
vyslovuje bl. Isidor, a te se v Kanón. XI.
3a: „Jestliže ten, kdo v ele jest, uiní nco,
co jest proti Pánu, nebo initi rozkáže, nebo
jesthže ]X)mine to, co psáno jest, nebo opo-
míjeti naídí, jest mu uvésti výrok svatého
J'avla, jenž dí: Bychom pak i my neb andl
s nebe sstoupil i kázal vám mimo to, což
jsme vám kázali, i)r()klet bucF; a dále: Brá-
ní-Ii vám kdo \' tom, co od Pána naízeno
jest, nebo opt ])orouí-li, aby konáno bylo,

co Pán konati zbrauje, proklet bud všem,
kteí milují Pána. A dále: Ten, kdo v ele
jest, jestliže mimo vli Boží nebo mimo to,

co v Písm svatém zjevné se naizuje, praví

nco nebo pikazuje, jako kivý svdek ped
Bohem nebo svatokrádce jmín bud."
Z toho patrno jest, že ti, kteí zbraují

kázati, jsou kiví svdkové a svatokrádci a
následovn od Pána v klatbu dáni podle vý-
roku proroka klatbu j^ronášejícího: „Prokletí,

kteí se od( hylují od naízení tvých. ** A vzhle-

dem k mému píjíadu, Jeroným k Rustikovi,

kiskupu Xarbonskému, praví: „A nikdo
proto z biskup závistí z pokušení dábel-

kého pochodící se nenadvmá, a se nehorší,

j stliže by as(^m knéží lid povzbuzovali,

M. Jan Hus. Listy r. Prahy. 6

S
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jestliže by v kostelích kázali, jestliže by, jak

praveno, lidu žehnali, nebo jestliže by nkdo
mn v tom bránil, toto bych ekl: Kdo ne-

chce, aby knží iniH to, co jim od Boha pi-
kázáno jest, a stanoví, co vyšší jest nežli

Kristus. "Rovnž Bda na slova: ,,Naleznete
oslici pivázanou a oslátko s ní; odvažtež je

a pivete ke mn. A optal-li by se vás kdo,

pro je odvazujete, tak dít jemu: Protože

Pán jich potebuje," praví: ,Tu mysticky
pikazuje uitelm, jestliže by protivného
nco pekáželo, jestHže by nkdo bránil

híšníky z osidel vyprošovati, skrze vyznání
víry k Pánu pivádti, aby nicmén od ká-

zání neustali, nýbrž vytrvale namítali, že

Pán takových k zbudování církve své po-

tebí má. "A kdo by mohl všecky výroky sva-

tých sepsati, které vesms uí poslouchati

Boha více než lidí.
**"

A proti tomu namítají tyranové slova
Mat. v kap. 23. ,,Cožkoli by rozkázali vám,
ite." Tm hned ústa zacpává následující

zákaz, jenž praví: Podle skutk jejich ne-

ite. Proež v kap. 24. knihy 5. Mojžíšovy
prav Bh: ,, Uiníš všecko, jakž uiti budou
vás knží Levitov, jakož pikázal jsem jim."
Hle, chce Pán, aby poslušností povinný
poslušen byl jen podle pikázání jeho. Odtud
slovo Petrovo (Petr. ep. I. 2.): ,,Služebníci

pod(láni bute ve vší bázni pánrm svvr~"

21. Panu Janu Bradákovi v Krumlov. 83

,i níže: „také zlým"; ale odstup, aby kdo
poslouchal zlých; nebo tak by poslouchal
.iábla. Vle tedy Boží uí i Písmo, že toliko
\v vcech dovolených i)oslouchati jest vyš-
-uli.

Na to spoléhaje r.idji jsem chtl v ká-
zání více poslouchati Boha než papeže a
arcibiskupa a ostatních zízenc, protivících
-<' slovu Kristovu: Jdte do všeho svta atd.
To jsem poznamenal, abyste dovedli na od-
por se postaviti psm (lálxílským.

{.
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XXII

o s\'c pi \' f<in\ ^x)clá\'á aékdy v pr\'ní

jK>lovici r. 141 1 Hus zprávu njakému knzi,

nejspíše íaráfi, horlivém\i viklcfovci. Pi tom

podává zprávu také o chystaném míru mezi

králem polským a iádem (list ve mnohém
pipomíná list . 17) a slibuje také, že ]"K)šle

lepší exempláe spisu Vikleiových, Trialopju

a Dialogu (— oba byly nkdy v této dob
peloženy do eštiny, práce se úastnil také

Hus; peklad Dialogu - - Jakoubkv — máme
ješt dochován). Podle toho se zdá, že list

náleží až za dopis Wychovi, kdy teprve Hus

nabyl z Anglie dosti nových exempláru.

M. Marek z Hradce jednal v Bologni, ab\

papež svil pi Husovu jinému kardinálu;

panem Mikulášem z Prahy rozumí se asi

starý píznivec Husv na dvoe královsV-ém.

pan Mikuláš Augustinv, jenž vymohl dekret

kutnohorskv r. 1400

List (latmský) jest nám dochován pouz(

v"jediném rukopise^lx^leslavském; starší vy-

22. Jakéimis ka/.atcH. ^5

dání Xedomovo doplnil novji profesor Sed-
lák.

--^. Jakémus kazateli (1411).

Spasení a milost od Pána Ježíše Krista
\ úženy pane a ote ctihodný! Velmi jsem se
jujtšil z listu Vaší otcovské lásky a více pi
srovnávání jsem nabyl statenosti, abych
pro zákon Ježíše Krista aspo po njaké
^topé pcdchdcuN' otc bojoval. Nejsem
zajisté, ó bda! hodným nalézán ntrpení,
kteráž svatí otcové pro Pána nesli, avšak
jako psík musím vyhledávati stoi)y starých,
po nichž oni lovení áblo\'u imikli! Vy, jako
lev. ote pedem kráejte, já jako ])sík,

jestliže kterým zpsobem budu moci, násle-
dovati budu jakíj otce syn. abychom mar-
nosti svta stejn unikli majíce za \'udce
pána Ježíše Krista. Dialog dám opraviti,
jakmile dostanu exemplá opravený. Opra-
\ím taktéž Trialog, nebylli k i)oteb. Král
polský, protože si pokorn \edl, má vítz-
^t\í, protože se již pímí stalo a obecn se

I^raví, že mají Prusové na vcné asy slou-
žiti králi Polskému se 300 kopí proti komu-
koh v íši. Taktéž králi dáti 300.000 hi-
ven (?). O Pomoansku má býti zvláštní
i<'/hodnutí. Mají králi zaplatiti dv . . .

('•dnu pindu /Intn ;i druhou stíbra. Po-
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tom vic napíši, iiiultc zdrav v i^anu

7Íši Kristu!

O vci mé stala se pre v kurii mezi kardi

nály. A kardinál Kolonna, soudce mj, velmi

se hnvá, že listiny neseny byly do Cecli.

o tom, že knihy nemli páliti, skrze usnesení

mistr, kteí tenkrát byli v Bononii, odkud/

jsem ml psaní jak na sebe tak na pana Mi

kuláše z Prahy, že by dobré bylo, aby sro\

nal král vc aneb abych v celku svil pii

kardináhi Kolonnovi, ponvadž mistr M»i

rek uinil návrh ped papežem, aby jinému

kardinálu svil mou pi. Bute zdrá\

v Pánu!

XXIIl.

Srovnání, o kterém v pedešlém list Hus
mluvil, se konen králi Václavu povedlo.

Arcibiskup i Hus pistoupili na urité pod-
mínky, které zvolení smírí soudcové (jména

jejich jsou v list položena) ustanovili. Hus
byl povinen podle tohoto rozsudku vydati

slavn poet z víry a podrobiti se rozhodnutí

])apežovu.

To také uinil. Dne i. záí r. 141 1 pinesl

Hus do koleje Karlovy, do valného shro-

máždní mistr za pedsednictví rektora

Šimona Tišnova, vlastnoruní své píslušné

prohlášení, nabídl se k odpovdem na ná-

mitky — a když nikdo nenamítal, dal o ce-

lém jednání uiniti notáský spis, do nhož
celé jeho vyznání bylo pojato. Spis ten, la-

tinský, jest nám zachován v originále v ar-

chivu pražské university. Jest dosti pravdé-

podobno, že byl peložen také do eštiny.

Zde se otiskuje pouze peklad textu Hu-
sova, nikoli notáské formule úvodní a zá-

vrení.



88 M. J. Hus, Listy z Prahy

-23. Omluvný list papeží Janu XXIII.

(1411, 1. záí.)

Povinnou poslušnost, jež osvdovati se

má církvi Jožís Krista a n('j\'VŠsímu jejímu

knzi, < vyznávám >.

Ochoten jsa vždycky každému, kdo toho

si žádá, k uspokoj (Mií vydati j)0(:et z té víry,

kterou chovám, xyznáxáni srdicm istým,
že Pán Ježíš Kristus jest pravý Buh a pravý'

lovk, a že všecek zákon jeho tak pevnou
pravdu obsahuje, že ani jediná literka ani

jediný puntík jeho klamati nemže, potom
že jeho svatá církev tak pe\'n založena jest

na pevné skále, že brány pekelné nemohou
jí nijakž pemoci, a ponv^adž hotov jsem
v nadji k její hlav Pánu Ježíši Kristu ra-

dji trest hrozné smrti podstoupiti nežli vše-

tené néco jiného mluviti nebo tvrditi, co by
bylo na odpor vli Kristov a jeho církve,

proto vrn, pravdiv a pevn ujišuji, že od
protivník prav^dy nej)ráv jsem u stolice

Apoštolské byl udán. Kiv najm žalovali

a žalují, že jsem uil lid, že ve svátosti oltární

zstává podstata chUíba hmotného; kiv,
že když se pozdvihuje hostie, tu že jest t-
lem Kristovým, a když se položí, tu není;

kiv, že knz ve híchu smrtelném nepo-

svécuje; kiv, že prý páni mají knžstvu
odníti statky asné, že nemají desátkn\

23. Omluvný list papeži Janu XXIII. 89.

])latiti; kri\, že odpustky nic nejsou; kiv,
/e jsem radil meem hmotným knžstvo
l)íti; kiv, že jsem kázal, nebo držel njaké
bludy neb njaký blud neb njaké kacíství,

nebo že svádl jsem lid s cesty pravdy jak-

koliv; ki\, že j)ícinou jsem byl, že nkteí
misti nmetí xyhnáni byli z Praliy. kdežto
sami nechtí<\' se držeti základního privileje

vysokého uení Pražského a nechtíce po-

slouchati rozkazu dovolených Nejjasnjšího
vladae a pána, pana Václava, krále ím-
ského, stálého íše množitelea krále eského,
myslíce, že bez jich j)ítomnosti nemohla bv
trvati universit íL Pražská, odešli, a jich

nikdo nevyiiánél. do \iastí svých, nebo kam
se jim líbilo. Vyznávám pak, že z rozhodnutí

nejdstojnjšího v Kristu otce pana Zbyka
odvolal jsem se ku stolici Apoštolské a dále

ze sporu, které na základ nepravého zpra-

vení od svat stolice Apoštolské zavedeny
byly. Nesprávn totiž protivníci pravdy, cti

své a spásy Uí^pamtliví, stolici Apoštolské

udali, že v království eském v mst IVaze

.1 v markrabství Moravském bludy se vy-

líhly a kacíství, a že srdce mnohých lidí tak

nakazily, že pro množství tch, kteí tako-

\ým\ bludy jsou nakaženi, nutno by l)ylo

nápravy kázáním užiti. Kíive konen udali,

že kaple Betlémská jest místo soukromé,

kdežto ona jest místo od biskupa za obroi

m
'^fím^.'
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rírkvní potvrzené, a zrušení její úct Boží

v lidu ponkud by ujmu uinilo, prospcli
duší umenšilo, pohoršení zavinilo a lid proti

rušitelm nemálo popudilo. Než pedvolán
byv osobn k ímské kurii, chtl jsem po
korn se dostaviti, ale ponvadž o mj život

bylo ukládáno jak v království, tak mimf>
království zvláš od Nmc, proto na radu
nmohých spoléhaje jsem soudil, že život ni

smrt vydávati bylo by pokoušeti Boha, když
})n)spch církve toho nevymáhá. Proež ne-

uposlechl jsem osobn, nýbrž obhájce a zá-

stupce jsem uril, cht svaté stolice Apo-
štolské poslušen býti. Z té píiny, nejvyšší

Kristv námstku, milost Vaší Svatosti po-

korn vzývám, abyste mne ráil skrze milo-

srdenství Boha všemolioucího osvoboditi mi-

lostiv od stání osobního a ostatních dalších

následk, ponvadž prostednictvím nej-

jasnjšího knížete a pána, pana Václava
ímského a eského krále, a prostednictvím
nejdstojnjších otc a vznešených knížat

pana Václava, patriarchy Antiochenského.

pana Konráda, biskupa Olomúckého, jasného

knížete pana Rudolfa, vévody Saského.

svaté íše volence, prostednictvím ostatních

knížat, pán a pán, prostednictvím vysoko-

rodého pana Ctibora, vyslance nejjasnjšího

knížete a pána, pana Zikmunda, krále Uher-
ského, s nadeeným nejdstojnjším otcem

23. Omhivný lisí papeži Jam; XXIII. 91

\ Kristu panem Zbykem úpln jsem vy-

rovnán. Nebo nabízel jsem se k zodpoví-

dáni všech i jednotlivých námitek, též od-

volávaje se k veškerému posluchastvu své-

mu, že chtl bych, jestliže by nco proti mn
dovozeno bylo, teba ohnm hranice dáti se

napraviti, když bych neustoupil. A hotov

jsem dnes ped universitou Pražskou a ped
veškerým shromáždním prelát poet vy-

dati o námitkách, když by nkdo proti mn
povstal. Ale až dosud nikdo nechce osobn
se mi postaviti, aby k stejné pokut zavázal

s podle kanonických ustanovení. Psáno
v Praze vlastní mou nikou na den svatého

Jiljí. (I. záí.)

M. Jan Hus, Vaší Svatosti knz nejmenší.
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X\l\.

Zárove h listem papeži posílá Hus pro-

sebný pipiš (latinský) sboru kardinálu, žá-

daje za sprošténí od osobniho stáni a všech
následku, které jeho nedostavení (osobní) do
ííinia pro nho mlo a má Dovolává S-

vdnosti kardinálu za to, že r. 1409 byl pro

neutrahtu. I.ist zachován v jediném ruko-
pise vídeském.

24. Sboru kardinál (1411. kolem 1. záí.)

Poddanost |x>kornou se vsí ictou k rozka-
zm Vasiin <<>>svduji>.

Otcové v Kristu nejctihodnjší, kteí apo
stol ráz máte, ježto jste posta\eni jako
pední svtla, která ozaiovati mají jednotlivé
krajiny svta, a ježto jste nadáni mocí, že
mžete shlazovati nepravosti svta, vych\a-
lovati duše z jícnu áblova a potlaeným ve
jménu Kristov pispívati, v ochranu Vašich
Veledstojností pokorn se sklánje utíkám,
nemolKí unésti tíže brenitMie na mne vloze

mho, které na mne ubohého nalehli;, pe-
i( vším odtud poátek majíc, že v dob od-
padnut í od ehoe XII. pidržeti se svatého
.i)oru kardinálu pro jednotu církve úinn
isem radil knížatm, pánm a rvtírm a
knžstvu i lidu \ ytrvale jsem kázal. Proež
nejdstojnjší otec v Kristu pan Zbynk,
.ircibiskup Pražský, tehdy odprce svatého
sboru kardinál, všem mistrm vysokého
uení Pražského, kteí se pidah k svatému
sboru, ale zvlášt mn zejména dav pi-
hiti na dv^éíe kostelní svj otevený list, za-

kázal vykonávati všecky i jednotlivé úkony
knžské \'e své diecési, za píinu udávaje,
že misti vysokého uení Pražského špatn
jsouce poueni odpadli od nejsvtjšího
otce v Kristu ehoe XII. a od poslušenství
stolice Apoštolské. Ale že výsledek schva-
luje jednání, to konen se ukázalo, nebo
po skonení snmu Pisského pohnut schvá-
lil vlastním inem odpadnutí mistr. To
obžaloby mé a obvinní mého pvodní po-
átek! Ale ponvadž nadeenv svatý sbor
k.írdinál tehdy sliboval, že pívržencm
svým mnohých dobrodiní poskytne, tudíž
í^Hb uinný v pamti maje a pevn ve, že
^ platnosti trvá, ježto jest slibem sloup
církevních, na kolenou prose vzývám dobro-
tivé Dstojnosti Vaše. abyste na mne ubo-
h'''lio oima dobrotivvma shlédnouti ráili
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a osvobodili mne laskavým pispním svým
od osobního stání a ostatních se stáním tím

souvisících obvinní. Nebo za svdka beru

Ježíše Krista, že nevinen jsem v tch vcech,

ze kterých mne protivníci žalují. Hotov za-

jisté jsem ped vysokým uením Pražským

a pede všemi preláty '^^ vším lidem svého

posluchastva, k nmuž se odvolávám, z víry,

kterou v srdci chovám, slovem i písmem vy-

znávám, by i trest ohn po rozsudku mne
stihnouti ml, plný a jasný poet vydati.

O tom pak vyznání listiny veejné se sv-

dectvím university Pražské nejzbožnjší Ve-

ledstojnosti Vaše zúplna zpraví.

Psáno atd.

m

25. Intiniace proti Stokesovi, o i

XXV.

\' záí r. 141 1 pibylo do Prahy (na cest
do Uher) poselstvo anglické, vedené rytíem
Hartungem Cluxem, v jehož prvodu byl
také licenciát práv John Stokes. Misti eští,
domnívajíce se, že anghtí píchozí jsou
viklefovci, pozvali hosti do koleje Karlovv.
Stokes však pozvání odmítl a vyslovil se
í>povržliv o Viklefovi a eských jeho stou-
pencích.

Hus dal potom na dvee jeho bytu pibíti
vyhlášku (latinskou), níže uvedenou, v níž
ho vyzývá, aby výroku svého hájil. Stokes
odpovdl rovnž vyhláškou, na dveích
kostelních, že v Praze disputovati nebude.
Hus však i v nepítomnosti Stokesov dispu-
taci konal -^ a dílo to je nám také v jeho
latinských spisích zachováno. Nicmén setkal
se se Stokcscm pozdji — na koncilu kost-
nickém.

Intimacc ona TTusova jest nám zachována
v nikonisoch troboiVském a kapitulním Draž-

1
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25. Intimace proti Stokesovi.

l^onvadž jakýsi píchozí. Jan Stokcs

z Anglie, licenciát prá\' iini\'tTsity Cam-
bridgeské, pebývající v tomto dom tvrdil,

že kdokoliv by knihy m. Jana Viklefa etl

anebo v nich studoval, i kdyby byl jakékoliv

po\'ahy anebo v dobré víre vkoenn, pro-

dlením asu \' kacíství upadne: proto m.

Jan Hus z Husince, svatého bohosloví ba-

kalá zízený, k jasné zejmosti, zda bude

moci jmeno\'aná vta v pravd (ob)státi, \'y-

mezí ji v nedli ped pozdvižením sv. Kíže

(13. záí) o hodin WHI. Proež nyní

jmenovaného licenciáta vyzývá k obhájmí

svých výrok, aby jmenovaného dne a ho-

diny, jestliže o to dbá. aby mu njaká víra

dána byla, do jn-jsjuchárny ádných disputací

se r1 ostavil.
I

y?

xx\ 1

v tomto (latinském) listu, zachovaném
v jediném rukopise vídeském, datovaném
,,1412 v nedli sv. Prišky" (správnji ,,0 vi-

gUii s. P."), Hus dává nkteré rady zbož-

nému mnichu. (Ale Husovo pvodství to-

hoto textu není nade vši pochybnost zjišténo.)

26. List mnichu jakémus o eholi
(1412, 17. ledna.)

Spasení a milost od Pána Ježíše Krista.

Nejmilejší bratic v Ježíši Kristu! Základním
pravidlem knzi, pokud se týká majetku vci
njaké a obzvlášt tch, kteí sliby vykonali
jest míti vše spoleným podle místa ve
Skutc. II Mli všecky vci obecné."
A z toho ()( hodil bl. Augustin a vložil do
svého pravidla ádového tuto vtu: ,,To na-
izujeme abyste zachovávali, kteí v klá-
štee umístni jste", a níže: „abyste neí-
kali, že njaký osobní majetek máte". Rov-
nž eho v tetí kn. Dialog ke konci nc-

M. Jan Hus Listy z Prahy. ^
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chává mnicha bratra Justina asi tri zlaté

peníze na smetišti pohoditi a poruil bratím,

aby ekli: ,, Peníze tvé bute s tebou na za-

tracení." Též svatý Benedikt ve své ehoh
praví: ,,A nikdo neosobuje si nco dávati

nebo pijímati aniž míti osobní majetek, na-

prosto žádnou véc, ani knihu, ani obrazy, ani

rytinu, vbec dokonce nic, co nedopouští

télo a vli svou míti ve vlastní moci. Všecko

všem spoleno jest, jakož psáno jest: Aniž

kdo co z tch vcí, kteréž ml, svým vlast-

ním býti pravil." Rovnž Basil ve své rehoH

takto praví: ,,Praví-li kdo, že nco jemu
osobn patí, odcizuje se od vyvolených Bo-

žích a lásky Pán, který slovem uil a skut-

kem naphiil a duši za pátele své položil."

Rovnž sv. Jan Kassijský, píše papeži Ka-

storiu o ustanoveních svatých otc, ve

tvrté knize své ehole takto praví: ,,Také

v jiných klášteích, ve kterých leccos z míry

shovívav se trpí, vidíme, že tohoto pravidla

nejpísnji se dbá, aby ani slovem neodvážil

se nikdo nco sob osvojovati, a aby bylo

vehkým provinním, jestliže by mnich z úst

svých vypustil: ,,Má kniha, mé obrazy, má
rytina, mj šat, mé stevíce, moje káp"; za to

ovšem náležitým pokáním zadost uiniti by

musil, jestliže náhodou njakou z ukvape-

nosti nebo z nevdomosti njaké takové

slovo z úst jeho by v^yšlo". Rovnž bl. Fran-

26. List mnichu jakémus. ^,9

^ck ve své eiioli takto položil: ,,Rád a život
Matíí menších tento jest: „Sv. evangehum

I Vina našeho Ježíše Krista pevn zachová-
vati životem bez vlastního majetku v po-
slušnosti a cudnosti"; a níže v prosted e-
liole: „Bratí nic sob nepivlastujte, ani
'lomu, ani místa, ani nkteré vci, nýbrž
jako cizinci a píchozí v tomto svt v chu-
•
lob a poníženosti Pánu sloužíce a dviv

• hodí po almužn." Tak píše v oné ehoh.
V' stejném smyslu mluví bl. Jeroným v liste
k Heliodorovi, rovnž bl. Bernard v knize
k papeži Eugeniovi, rovnž bl. Augustin
i) úkolu mnich, rovnž sv. Tomáš v ,.Trak-
tátu mnich". Též jsem etl, ale nevímmísta,
kde praví bl. Bernard: „Mnich mající groš!
nestojí za groš". A kdyby žádnv z tch nic
nepravil, slib každého mnicha váže. Prosím,
jestliže naleznete nkde nco k též vci, po-
šlete mi. Prosím také, abyste pozdravoval
pana opata a abyste bratra Ondeje, doru-
itele tohoto < listu, > pijal milostiv, a jest-
liže bez nesnází moci budete, podporoval
pro Boha, aby zstal s vámi. Bute zdráv
v Kristu. To jsem napsal, jak se mi nama-
nulo, jestliže více se nahodí, nkdv napíši.
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první Miad je dosti starší; líus cekal teprve
na posla k PlzeiLskvni.

XX\ II.

Krom' jiných mést také IMzc náležela

k mrstinn Husovým. Zdá se, že byly tam

v letech 1 411—1412 tuhé hoje mezi jednotli-

\'ými knéžimi a stranami. Jedni z nich zbra-

ovali ísti evangeliím! národním jazykem,

esky nebo némecky. Jiní zase pi^íliš zveli-

ovali dstojnost knžskou; jeden z nich,

novosvécenec, kázal, že žádný smrtelný

híšník není syn ((ábluv, dále že knz pi mši

jest otec Boží a stvoitel, konen pak. že

nejhorší knz je lepší nežli nejlepší laik. Hus

zvláštním eským listem napomíná Plzeské

k setrvání v dobrém a vyvrací námitky od-

jnircú. Poslední ti námitky vyvrátil také

zvláštním spiskem latinským ,,Contra praedi-

catorem Plznensem" [^-- proti kazateli plze-

skému), napsaným roku 141T. Podle toho

soudíme, že i náš list vznikl bud koncem

r. 1411 nebo nejpozdji poátkem r. 1412.

List tento jest nám dochován pouze v je-

diném rukopise pražské knihovny klemen-

tinské; skládá se patrn ze dvou ástí, z nich/

27 Plzanóm (1411 1412)?

Dobrým setrvánie v ctnosti a hiešným
-\até poznánit' Pána našeho Jezu Krista.

Páni milí a bratie n inilubii Boží! Velmi
usklivé slyším, ze máte mezi sebú roztrženie
.1 nesvornost v pravdé Boží, že dobe poenše
zle konáte. Boha hnváte, duše své tupíte,
/Jý píklad jiným dáváte a svú est maíte,'
pro malý zisk svéta tohoto málo vážíte život
vný. O pro nepomníte, že die Spasitel: Co
})latno jest lovku, a vešken svt zíšt, a
\é duši uškodí? a kterú dá lovk otmnu

/a duši svú? O pro nepomníte, že ste byli
l)iíklad dobrý vší eské zemi v sjednání
<lobrém. v síyšení slova Božího, v stavení
zlosti? O kterak ste pozapomenuli, že jednota
vaše v dobrém svatá, ta vás od nepátel brá-
nila, bohatila a vzácný ped Bohem i ped
li<lmi inila! Znamenal to nepietel Boží,
^liabel, želeje toho zbudil Antikristovy a své
údy, aby z vás Boží milost a voli vypudili,
•i jemu dóm, biednému duchu, z nhož byl
jest vyhnán, navrátili, aby on pojma sedm
duchóv horších zase se navrátil, aby hóe
bylo nežli ])rvé. Již frýnorty, již hry, již

ttfe.,,
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jinc usU i lil iiiosii, \yriizi\ z vas sloxo

Božic, v vás navrátil. Kde mát pastýe

duší svýcii? kterak vás vede? rána nenie

ukázána, nenie, ktoby se slitf)val, aby ra-

nné od lotróv, vina a oleje nalije, uvázal

ránu vaši. Máte snad ty, jonž vám nalé-

vají jedu lehením Písma, a oleje, ne lásky

]>ravé, ale poehlebenstvie. Neviete toho, že

}K)chlebník jest sladkv nepietel, ale ktož

koho treskce. ten toho miluje, rány leí, a
se neduživý hnvá a škeí. O svatý Rehoi.

veliký papeži, i\" dieš: Ten jedné sám pietel

bude, kterýž neistoty s m duše setre. Milý

svatý, pros za Plzany, a t v tom následují,

a tehdy budu jako prve Božie slovo velebiti,

kázanie protiv hiieehóm milovati, vodce

pravé k sob vinuti a \"lky hltav od sebe

f)uditi. Znamennti budu. že kto je treskce, ten

k Bohu vedt. a kto pochlebuje, ten je ot

Boha luí; kto })ochlebuje, jedem krmí. kto

treskce. vínem napájie. Vzpomenii, že brzí)

zemni, a blaze tomu. kterýž dobe ume, ale

bda. kto hriechem se naprzn, upadne do

vného ohn. O milí kestné! viete, že ])o-

\st dobrá lepsie jest, než mast drahá. Kam
chcte dieti sv dobru povst, jenž jest takto

vznla: ..Plznn jsú najsvornjší, msto své

ádn zpravují, slovo Božie milují, pudie ven

knžské ženy a rufiány, kostky sú stavili a ji-

ným mstám dobrý j)ríklad dali. „Vrn Buoh

yl zavítal mezi vás, pšenice nasál, a diabel
kúkol vtrúsil, aby pšenici udusil. É pro mi-
lého Pána Boha, pro ohavné najukrutn]šie

Božie umuenie, pro své spasenie, pro svú
est, pro jiných polepšenie, pro své zestie:
ktož ste chybili, uhote v pravdu; ktož jste

svatí, bute svtéjší! Neb die Pán Buoh:
Cas blízko jest; kto škodí, ško ješt, a kto
v mrzkostech jest, mrzek bu ješt, á kto
spravedliv jest, spravedliv bu ješt, a svatý
osv se viece. Aj prídu brzo a otplata má
se mnú jest: otplatiti každému \'edlé skut-
kóv jeho. Tak die Pán Ježíš. Pijmete-li
jeho slovo mile a zachováte, dá otplatu
život vný v radosti nesmierné; pakli ne-
pijmete a nezachováte, dá zatracenie vné
\- ohni vném, v temnostech mezi diably,
kdež nižádného nebude odpoinutie ani ut-
senie. Ale ufám jeho svaté milosti a mám
nadji, a proto vám píši, že dobí setrváte,
a druzí se polepšíte ve všem dobrém, a tak
budete synové Boží, mštníne msta, v nmž
nebude temnosti ani zamúcenie, a v nmž
budete otce Boha vidti a všecky vci znáti
a jeden druhého pln jako sám se milovati
a budete každý mieti, co bude chtieti. Toho
msta z Plzn, nynie rozbrojené, ra vám
^"šem dopomoci otec i syn i duch svatý
;>mrtí Pána Krista a s pomocí Panny Marie
I ^'^echj^svatýchjAmen. - _ |

S,|'t
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Po napsání lista pisel mi list, v nmž
psáno jest, že bránie knžie ísti tenie pi-

rozeným jazykem esky neb nmecky. Druhé,

že kázal nkterý knéz, že nižádný, jenž

smrtedlné heší, nenie sluha ani syn diablóv.

Tetie, že na nové mši kázal ka knz tento:

dokudž jest neslúžil, byl jest syn Boží: ale

dnes i potom, když slúžiti bude, jest otec

Boží a stvoitel téla Božieho. tvrté, že knéz

ten kázal, že náhorší knz jest lepší než laik

nálepší. Jestli tak a nižádný se proti tm
bludóm nepostaví, znamenie veliké jest nad
vámi, že ste velme pravdy ot padli, a zvlášt

kteí jste uení a rozum máte. Neb jakož die

sv. Jan Zlatoústý na ono slovo Krista Spa-

sitele našeho: ..Nerodte s báti tch, jenž za-

bíjejí tlo," že tmito slovy ukázal jest

Kristus, že netoliko ten zrádce jest pravdy,

kterýž nesmle praví pravdu, aneb (kto) ne-

svobodn brání pravdy, kteréž slušie svo-

bodn brániti, zrádce jest pravdy. Neb jakož

knz dlužen jest, aby pravdu, kterúž ot Boha
jest slyšel, smle kázal: též laik, to jest lo-

vk neknéz, dlužen jest, aby pravdy, kterúž

jest slyšal ot knze vynesenu z Písma, bránil

douajn; pakli toho neuiní, zrazuje pravdu.

Aj ted máte velikého svatého dóvod z toho

slova Kristova: ..Nerodte se báti tch, jenž

tlo zabíjejí", že každý, i neknz i knz, ktož

zná pravdu, má jie r^n smrti brániti, jinak

by byl zrádce pravdy a tak i Kristóv. A mnozí

z vás znáte pravdu a jste naueni, že každý
inóž zákon Boží mluviti, vyznávati a umie-li,.

i ísti, bud latin, jako sv. Marek tenie psal,

bud ecky, jako sv. Jan své tenie a kano-

niky neb epištoly psal, bud židovsky, jako

sv. Mateus své tenie popsal, bu syriansky,

jako sv. Lukáš své tenie popsal, bud persky,

jako sv. Simon tenie kázal a popsal, bu
judsky, jako sv. Bartolomj, a tak o jiných

jazyciech: kterakž dáte knžím brániti, aby
lidé zákona Božieho netli esky neb n-
mecky? Také k druhému kusu zda neviete,

že nelze jest i Bohu v c tnosti i diablu v hieše
slúžiti? Viem. že ste slýchali, že Kristus die:

Nemóž nižádný dvma pánoma sliižiti, a po-

tom: Nemóžete slúžiti Bohu a mamonovi.

A také viete, že sv. Petr die: Ktož ot koho
pemožen jest. ten toho sliiha jest; a Kristus

die: Kto hiech iní, sluha jest hiecha; a sv.

Pavel k Rímenínóm die: , Sluhy ste byly

hiecha." — Kterak toto Písmo svaté vdúce
trpíte, že knz káže. že nižádný, ktož jest

y hieše smrtedlném, nenie sluha diablóv?
— Také viem, že ste slýchah, že Pán Ježíš
die, že kúkol jsú synové zlostní, jichž jest

diabel nasál v svt, a že také die zlým: Vy
z otce diabla jste a žádosti otce svého chcte

uiniti; a dává píinu, ka: že nemóžete
slvšeti ei mé, protož z otce diabla jste.

pfe

hit '
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A sv. Jíui apoštol duchem svatyni d\v: ,, Sy-

nákové, nižádný vás nesvod; ktož pravdu
iní, spravedlivý jest, jakož Kristus spra-

vedlivý jest. a ktož hnech iní, z diabla

jest. A potom die: V tom známi jsú synové
boží a synové diablovi; každý, ktož nenie

spravedlivý, nenie z Boha. "Aj te máte, že

každý smrtedlný hiiešník jest z ábla a syn
diablóv: kterak tehdy pepustíte kázati ka-

céstvie proti tomuto svatému Kristovu

písmu? Vezte, že ten tak káže, jest sluha

i syn diablóv a jest horší než naj menší laik

dobrý. A tak nenie otec Boží ten knz: neb
by Bóh byl syn toho knze, a ten knz jest

syn diablóv, tehdy by Bóh byl také syn

diablóv! Také ten knz, tak ten blud káže

a drže. nenie stvoitel tla Božieho, ale jest

rozmnožitel kacierstvie vehkého. Nech vez-

me všechny tovaiše své na pomoc a stvoí
s nimi jednu hnidu a tehdy jim vyznám, že

jsú stvoitelé! Nelze jest pro dlúhost písmem
tuto dovésti. O srdnatí kesané! zda jste již

\ šichni zemeli, že dáte bludy vésti a Božie

slovo súžiti? Prozete a nedajte diablu nad
sebú vévoditi! Toho vám Pán Bóh, jenž sám
móž býti a jest stvoitelem, pomáh(a)j. Amen!

XXVHI.

\' únoru byly zaslány Husovi z Olomouce
Ii sporné lánky, o nichž se ml vysloviti.

Hus tak uinil; a první pochybnost (,,zda se

^mí viti v papeže") rozešil záporn, na
druhou (,, zdali možno býti spasenu i bez zpo-
vdi knézi") a tetí (..zdali nkteí z Egypan
v Kudém moi ztonulých nebo ze Sodom-
ských byh spaseni") odpovídá kladn.
O tch o všech svých odpovdech napsal

zvláštní traktát a dal jej pojmouti dne 3.

bezna 14 12 do notáského potvrzení; slov
pak obyejn

-^ (odpovd) o tech pochybnostech v Olo-
mouci (1412, 111, 3.)

al^ práce, pes to že má formu písemné od-
povdi na dotaz, je pece docela již rázu od-
borného a náleží tedy jinam, mezi drobné
theoretické traktáty Husovy.

: |4#



io8 M. J. Hu^. Listy z Prahy:
^^J. Králi l*olskéinu. Í09

XXfX.

Tak jiiko Hus gratuloval králi Polskému
k vítzství nad Rádeni, tak mu blahopeje i ke
smlouv se Zikmundem v Uhrách r. 1412.,

podle níž IJhry postoupily Polsku Spišsko.

Této píležitosti užil Hus k tomu. že v tom-
to (latinském) listu vybízí krále ku potírání

svatokupectví. Byk) to thema, které ho stále

a optn zamstnávalo a které práv v této

dob kupením o pražské arcibiskupství a

prodáváním odpustku psobilo veliké po-

horšení. List je datován na den sv. Barna-
báše (II. ervna) r. 1412 a zachoval se nám
pouze v jediném rukopise vídeském

29. Králi Polskému (o neestech knží)
(11. ervna 1412).

Milost Spasitele Ježíše Krista k ízení lidu

jeho a dosažení života slávy!

Nejjasnjší kníže! Velikou potšen jsem
byl radostí slyše, že Vaše Jasnost s nejosví-

cenjším knížetem, králem Zikmundem, íze-

ni všemohoucího Pána .>,e shodla, a jen
^»iosím s lidem, aby život Vás obou i národ
na cest spravedlnosti se udržoval. A proto,
nejjasnjší kníže, velice nutné zdá se jak pro
Vaši Vznešenost, tak pro Jeho Jasnost krále
Zikmunda, ba i pro jiná knížata, aby sváto-
kupecké kacíství z íší Vašich bylo vylou-
eno. Než mohu-li oekávati vyhlazení jeho,
když v takové míe jed svj rozlilo, že sotva
nkde nalezne se knžstvo a lid, aby svato-
kupeckým kacístvím nebyl stižen? Nebo
kilo udílí biskupství nezištn j)ro est Boží,
pro spásu Hdu a pro spásu vlastní? Kdož
také z istých pohnutek pro ono tré pijímá
biskupství, faru nebo jiné obroí? Pál bych
M. aby mnoho bylo tch. kteí by nebrali za
^Illzebnost a za píze lidskou. Ale zdaž ne-
napluje se slovo Jeremiáše koucího: Od
11'.) menšího až do nejvtšího z nich, všichni
lakomství následují, anobrž od proroka až
<l«> knze všichni napoád provodí faleš?
A zdaž klame ueník Kristv prav: Všickni
'zajisté svých vcí hledají, a ne tch. kteréž
J><m Krista Ježíše. Hlas kvílící církve se
o/A^vá. ponvadž ztemnno jest zlato a se-
íivna barva nejkrásnjší. Ponvadž nkdy
knžství bylo jako zlato ohnm lásky rozpá-
l^^né. ctnostmi vyleštné, nyní však"^stalo se
/neištným a ztmavlým, jak praví Ber-
nard. Napluje se slovo Spasitele našeho:
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I lO M. J. Hub, Lisiy z Prahy:
Intima(r o l)ulách (xlpustkovvc h.

Rozmnožena bude nepravost, totiž \' kn?
štvu, a ustydne láska v lidu. Bda tudíž

v ase tom onomu, jenž nekvílí.

To, Nejjasnjší kníže, slyšíc knžstvo svalu

kupecké, nádhery milovné, zhýralé a zbuj

nlé, mne obviuje ped lidmi pomluvami ^

kacerováními. Než, mám-h mleti? Odstuj

to ode mne! Bda mn, jestliže budu mleti'

Lépe zajisté bylo by mi umíti než nestavti

se v cestu takové niemnosti, která by mip

úastná uinila nepravosti a pekla. Od eho/

Král slávy raiž ochrániti Vaši Velebnost, pu

nující svat lidu svému.

Mistr Jan Hus,
knéz Kristv neužitený

XXX.

Když papež Jan XXllI. vyhlásil odpustkx
proti králi Ladislavovi Neapolskému, nastalo
záhy v pražském duchovenstvu rozdvojeni.
Jedni z pátel Husových ustoupiU autont
^tohce papežské. Hus však se nepodrobil a
(oznámil intimacemi (latinskými) „všudy
^ Praze, po všech dveích kostelních a klá-
šterských

. . . pozývaje všech vóbec i každého
/^vlášt: doktoróv. mistróv, Ucenciátóv, baka-
láróv, studentóv, mnichóv. knží i všech
ktož by chth ... do kolleje na velikú sie do
lectorium ordinarium disputationum" (podle
Starých Letopis k r. 1412), že bude o bulách
ndpustkových disputovati. Tak se i stalo dne
i 7. ervna t. r. a disputace tato je nám za-
hována ve spisech Husových. Ta\?| [ffl

*.-í
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%i. Klášteru Dolanskému.

JO. intimace o bulách odpustkových

(1412, VI)

však se nám nezachovala; jen nkterá místa

z ní. jak jsou shora uvedena — a dále thema.

které Starv letopisee cituje takto: ..Zdaliž

podlé zákona Ježíše Krista jest dovoleno a

prospšno. za slávu Boží a spásu nároíki

kesanského a za prospéch království buUv

papežovy o vyzdvižení kíže proti Ladisl;.

vovi. králi Neapolskému a jeho spojí^ncni

vrnvm Kristovým, schvalovati."

113

XXXI.

Klášter Dolanský na Morav — a zejména
jeho prevor Štpán — náležel k nejhorlivéj-
ším odprcm nového uení viklefského. Pre-
vor Štpán své výklady o Viklefovi uložil
v knize „Antiviklef", kde Viklefa prohlásil
2a zatraceného po smrti — a toto odsouzení
zavdalo Husovi podnt k tomuto listu, jejž
Štpán pojal do nové své knihy .,Antihus".
A pouze z rukopis tohoto známého díla Št-
pánova známe tento (latinský) list Husv.
Palacký jej ješt vydal podle tisku Pezova,
zde peložen podle rukopisu klementinského.

Podle toho. že spis ?;tpánv „Antihus*'
hyl vydán r. 1412, soudíme, že Husv list

pochází nejdéle z doby ped vydáním tohoto
díla; zevrubnjší urení není ovšem snadné.

31 Klášteru Dolanskému (1412).

Ctným mužm a zbožným pánm kon-
ventu Dolanského, milým bratím v Kristu
m

i

s t r J a n Hus, neužitený sluha Kristv.
Láska Boží a pokoj Kristv vzmáhejž se

W. Jan Hus: Listy z Prahy. g

Jfl



114 M. J. Hus, Listy z Prahy:

V srdcích Vašich skrze Ducha svatého, který

dán jest nám.
Ctihodní pánové! Zvdl jsem, jak pan

Štpán mnohými pohanami krut pronásle-

duje nejen mne, ale (i) ty, kteíí slova Kristova

ode mne slyší; jesthže z píiny spravedlivé

vezme odmnu spravedlnosti, pakli bez pí-

iny, odmnu nespravedlnosti obdrží od

Pána, který zná srdce lidská. Proež Vám bra-

tím v Kristu, které a místní vzdálenost a

osobní neznámost rozdluje, pece spojuje lás-

ka, (píši) zapísahá] e z hloubi srdce pro spásu

Vaši, ne pro své ospravedlnní (ježto u mne

velmi málo váží, abych byl od lidí souzen)

abyste nevili žádným eem o mn, jako

bych se držel nebo držeti chtl njakého

bludu, jenž Písmu svatému nebo dobrým

mravm odporuje; nepravím, (kdyby) Viklef.

ale ani kdyby andl s nebe sestoupil a jinak

uil, než uilo Písmo svaté. Vždy pak bludii

které mi pipisují, srdce mé hrozí se. 2e však

neposlouchám nepoádku vyšších, neprotiv

se moci, která od Pána Boha jest, tomu n;.

uilo mne Písmo a pedevším slova i iny

apoštol, kteí proti vli veleknzi kázali Pána

našeho Ježíše Krista, íkajíce, že více sluší po-

slouchati Boha než lidí. Že však povolán bw
ped stoHci papežskou, jsem neuposlechl, toho

mnohé jsou píiny. Chtl jsem zajisté s po-

átku obeslán byv na cestu se vydati, ale

31. Klášteru Dolanskému, 115

zástupcové jak moji, tak strany protivné
dopsali mi, abych neposlouchal

.'^

ponvadž
zbuhdarma život bych zmail, ab^Tli tedy
lidu v slovu Božím nezanedbával, abych
života na zmar nevydával; ponvadž onomu,
jenž na zjevné híchy soudcovy dotírá, od (té-

hož) soudce souzenu býti. znamená vydati
se na smrt. Tudíž kdybych mohl míti do-
mnnku pravdpodobnou, že bych mohl stá-
ním svým a smrtí svou nkterým k spáse
prospti, rád bych s pomocí Pána Ježíše
Krista k soudu stál.

Ale žel! Kdo v tchto asích pi lidech nej-
výše lakotných. nejvýše pyšných a zatvrze-
lých, kteí sluch svj od* pravdy odvrátili
a k bájím se obrátili, prospchu dojde? Pán
všemohoucí raiž svou svatou církev spolu
s Vámi chrániti od úklad Antikristových a
ume Vaší pízni doporuiti k dosažení blaho-
slavenství. Vy pak, pane Štpáne, odložte
podezení, které, jak doslýchám, o mn máte,
až by Vám plné poznání vzešlo. Ctli jste slovo
Kristovo: ,,Nesute a nebudete souzeni; ne-
potupujte a nebudete potupeni", a pece mne
soudíte a Viklefa ve své knížce na duši od-
suzujete. Kde (jest) jaké zjevení. Písmo
nebo osobní poznání, že lovka odsuzujete,
který stojí u soudu Božího? Nedostailo-li by
Vám odsuzovati výroky lovka a ekati od-
souzení jeho samého skrze soud Boží nebo
Písmo? -—=— 8*

.<•'=.
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VYSVTLENÍ SLOV.

(\ské texty Husovy jsou psánv jazykem
staroeským. Ale nejsou nám dochovány ve
'"';', P;iy<'dnim, nýbrž mnohdy až ve form
šestnáctého veku (jako e. i. a 5.). tak že na-
lezneme v nich mnoho, co se od jazvka Hu-
sova a vbec od staré eštiny uchyluje
Jazyk Husv má urité své zvláštnosti

'- n.chž však mnohé jsou pozdjšími opiso-
vac. seteny. Hus psal protiv (místo na.šehoprot,) vz,evný (místo zjevný), nižádný
(m. z a d n ý). télestnf (m. t 1 e s n ý). všechny
vec, (m všecky v.), bychmc (m." bychom),
"éy vy (m. abyste vy) atd. Tam, kde na-
le.ame m.sto tchto odchylných tvar našenynjs. obvyklé, mžeme všude pedpoklá-
dati zm:.nu pozdjšího opisovae
Krom toho má ovšem jazyk Husv své

'Vlastnosti staroeské: užívá ješt starých'varu duálových: dv stran jsta ( =v strany jsou), velikú dvú svat ( =- dvou
•!-k>xh svatých) atd.; užívá staroeského
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xpúsobu záporu: každý nenie . . . ( = žádný

není) atd., staroeských tvar komparativ-

ních: radéjše (= radši) atd.; ukazuje asto

hlásku pehlasovanou (tiehne, nepijeli =
táhne, nepijali) nebo nepehlasovanou (slyšal =

slyšel), kde v novém jazyce si vedeme opan;
místo našeho ú má ješt 6, no (bóh, buoh).

místooimáíí (vXVI. stol. aw) (novu, auinek);

místo i má ješt ie {diet m. dít) atd.; za krát-

kou samohlásku mívá dlouhou [k uohrané

místo nového *k obran' atd.), za dlouhou

jindy zase krátkou [kázanic místo 'kázání') ; mí-

sto hlásky d nalezneme nkdy t\ kto (m. kdo),

tháti (m. dbáti), ot (m. od) atd., místo i nkdy
é\ máte, velme (m. velmi atd.); jinde v novém

jazyce hlásky ubylo (m. míti píše Hus ješt

jmieti), jinde pibylo (m. zarmoutiti píše zamú-

titi); nkdy nalezneme jiný tvar (m. ii peniezi

íkáme 'ty peníze') atd., jindy jinou pedložku:

naprzniti m. zprzniti, zmazati m. zamazati

atd. Tyto a takové zmny týkají se pouze

formy slova., nikoli jeho obsahu; tená snadno

se jich dovtípí, mnohé z nich nalézáme podnes

v náeích našich východních, nepotebují

tedy dalšího výkladu. Za to však takový

výklad je nutný pi slovich významu odchyl-

ného; hlavní z nich tuto následují:*)

•) íslice v závorkách oznaují ísla jedno-.

livý( h list pedchozích.

Antikrist (i, 12, 20,

27, 31 atd.) = bu-
doucí odprce Kri-
stv, podle sv. J ana,
pak vbec o zjev-
ných náelnících hí-
chu atd.

au- viz w-
Bchemot (6) = biblic-

ké zvíe obrovské,
podle obyejného
výkladu , hroch".

co (3) = eho (v st.
bylo pvodn Gt.
sg.)

lovk (3) = poddaný.
domnieva (3) = roz-
hodí (slovo asi Hu-
sem utvoené).

doufajné (2) ^ dv-
rive.

Exodus (i) =- 2. kn.
Mojžíšova.

frejovati (i) = milko-
vati (se).

frýnort (27) = ranní
pitka (nmecké slo-

vo, tehdy v Praze
obvyklé)

.

hubený (3) ^ bídný.

iyihed (3) = hned.

]edno, jedné (3, 27) =
jen(om).

Kanón (21) = pedpis
církevního práva.

kláda (3) = trlice, tu-
hé vzení.

konati (27) = dokoná-
vati, koniti.

miešek (3) = sáek,
pytlík.

mútiti (3) = rmoutiti.
nábytek (3) = jmní.
nesmiem (3) = ne-

odvažuji se.

nešlechetnost (27) =
hanebnost.

netrpédlný (3) = ne-
snesitelný.

nevizi (3) = nevidím.

Numeri (3) = 4. kn.
Mo j žíšova

omelí (3) \z lat. 'homi-
lia') = obecné ká-
zaní.

ottucha, odtucha (i) =
útcha.

poenše (27)
avše.

po-

poddací (3) = poddaný.

pochop (3) = podklad,
základ.

pravda (3) = sprave-
dlnost.

pepustiti, pepúšeti
(i) = dopustiti, do-
volovati.

pidvojovati (3) =
(dvoj) násobiti.

,1 i

in.
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prijieti (i i) = pocho-
piti.

pirozený (3) =^ pí-
buzný, rodný.

proménédlný (3) =
promnitelný.

psotný (3, ii) = bídný-

puditi (3, 27) = vy-
hánti.

roztíkati (3) = uvažo-
vati, poznávati.

rufián (27) = nevst-
kár.

sedmýmezcietmý (3) ==

dvacátý sedmý.

stesknúti sé (3) =
omrzeti se.

Šelma (5) = mor.
škeiti sé (27) = škle-

biti se.

ioí^ (3) = totiž.

trimecttma (i) = ti-
advacet.

ubrman (3)

rozhodí,
-^ rozsudí,

úinek, auinek (i) =
skutek.

úfati (27) ^ doufati.

uhoditi ve (27) =
pijíti k emu.

upustiti (3) — vpusti-
ti.

úrok, atirok (i, 3) =
poplatek..

úsilé (3) = práce.

vina (3) = jx)kuta.

zbozie, zbožíce, zbo zít-

ko (1,3) = statek,

stateek.

zlost (3, 27) - zloba.

zpráva (3) = pravidlo.

ztruditi, ztrauditi (i)

= unaviti.

žák (t) = student,
akademik, také o
mlad.šich uitelích
a nižších duchov
nich.

VÝKLAD JMEN.

(Jsou tu podány opt jen struné výklady;
jména biblická, jako Mojžíš. Izaiáš, Matouš,
Pavel atd.. .sem nejsou pojata. íslice opt ozna-

ují ísla list.)

Abraham viz z V e 1 e m o v i c Mikuláš.
Alexandr V. (13) papež (1409— 1410).- zvolený
koncilem v Pise na místo dvou dívjšíchehoe a Benedikta.

Apoštol (6. 18) — u Husa pravideln sv. Pavel.
Augustin (3, 5, 2r, 26.), piv. Aurelius Augu-

stinus. svtec 4. století, ..uitel církve",
biskup Hipponskv. pední autorita Husova*
cituje zvlášt asto jeho ..kázání".

Barbatus viz Bradá.
Basilius {26), arcibiskup solunský 4Bda (21). svtec IX. století.

Benedikt (26), svtec VI. stol. a
ádu mnišského.

Bernard, Bernart (r, 21, 26. 29
Bernhardus. svtec XH. vku. .medový uitel",
opat v Clairvaux. zakladatel ádíi cister-
ckého; Hus cituje asto jeho listv. hlavn
list k papeži Eugeniovi.

stol.

zakladatel

.) ,
pv.

W
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Betlém (23 a j.), kaple v Praze na Starém
msté, založená 1391 Hanušem z Milheima a
Kížem Kramáem pro kázání slova Božího
jazykem eským; prvním kazatelem byl m
Protiva, po ném Štpán z Kolína, jehož
1402 následoval Hus.

Bradá (Bradáek) Jan (21), lat. Johannes
Barbatus (také nazýván ,, Železná brada"),
fará v Krumlove, horlivý stoupenec Husv.

Cato viz Kato.
Colonfia viz K o 1 o n n a.

Ctibor (Stiborius) (23), vévoda Sedmihradský,
jeden z rozhodích mezi Husem a arci-

biskupem r. 14 10

Dolanv (31), ves na Morav u Olomouce,
blízko ní v ,. údolí Josafat" stával klášter
Kartusiánu, jehož opat Štpán byl horlivým
odprcem Husovým; klášter ten ve válkách
husitských rozboen.

Fanlfi^ Mikuláš; (20), stoupenec Husv, studo-
val v Oxfordu, opisoval tam traktáty Vikle-
fovy spolu s Jiím z Knhnic; zahynul
ped r. 14 14 na moi.

František (26) z Assissi, svétec XHI. vku.
zakladatel ádu františkánského.

2 Hasenburka viz Zbynk.
z Horky Oneš (17). dvoan krále Vladislava

polského, pinesl králi \'áclavu zprávu o pol-
ském vítzství nad ádem nmeckvm.

z Hradce viz Marek.
Chudoba Jan (z Vartenberka na Ralsku) (4),

pán eský, kdysi Husv stoupenec, pak od-
prce viklefovc a pívrženec Zikmundv.

Isidor (2 i), biskup sevilský, v XH. stol.,

proslavený uenec

Jakub ze Stíbra, obyejn podle drobnjší
postavy Jakoubek (16), spolužák, pítel a
stoupenec Husv, horlivý viklefovec, p-
vodce podáv^ání svátosti oltání pod obojí
zpsobou

(
t 1429).

Jan XXIII., (13, 23 atd.) papež pisský (14 10

—

14 15). vlastním jménem Baltazar Cossa, vy-
nikl jako kardinál legát válenými skutky,
ale také mnohými neestmi; koncilem kost-
nickým uvznn a sesazen.

Jriv Zlatoústý (27), patriarcha caihradský
4. století, svtec církve, slavný kazatel;
Husem asto citován.

Jeroným (lat. Hieronymus) (i, 2.1, 26), svtec
kolem r. 400, pekladatel bible do litiny,
oblíbená autorita Husova.

Karel IV. (10), císa ímský a král eský
(134^)— 1378), Husem velmi ctný.

Kato (2), vlastn Cato Dionysius, skladatel
mravouných veršík ve 4. stol.

Kolonna (22) a j., vlastn Odo de Colonna,
kardinál ímský, jeden ze soudc Husových;
v Kostnici pozdji koncilem zvclen za
papeže jako Martin V. (141 7— MS^)-

Konrád z Vechty (23), biskup olomucký, po-
slední arcibiskup pražský (1413— 1431).

Ladislav (30), král neapolský (t 14^4^- proti
nmuž 14TI— 1414 válil papež Jan XXHl.

^íarek z Hradce [21], pítel, stoupenec a zá-
stupce Husv, pozdji rektor university a
kanovník pražský.

^íaík Rvaka (iq), vlastn 'Mauritius', pí-
jmení 'Rvaka' od jména ádu 'cyriak',
jehož byl lenem; horlivý odprce Husv.

^íikuláš viz také F a u 1 f i š.

TfJ .

'
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Mikuláš z Prahy {22), jinak Augustinv
mocný pán eský, ochránce Husv; na-
zýván pro mnohé své statkv ..Bohatý"
hlavni pvodce dekretu kutnohorského.'

Ondej bratr (26), stoupenec Husv, zevrub-
nji neznámý.

Oneš viz z Horky.
Pisský snem (24) r. 1408— i4(u) odkUdd dvo-

jici papež (íimský Rehor, avignonský Be-
nedikt) tím, že oba sborv kardinálské se
zekly dosavadních papež a zvolilv nového,
Alexandra V.; tak vzniklo potom trojpapež-
ství.

2 Plzné Prokop (t6). horlivý stoupenec Husv
a viklefovec.

Pravda (3) — u Husa asto místo Kristus.
z Rakovníka Jan (o), mnich neznámého klá-

štera nékde na venkove eském.
eho I., Veliký (3. 21. 26. 27 atd.). papež

(500—604). svtec a uitel církve, oblíbená
autorita Husova; cituje zvlášt jeho 'Dialogi'
'Moralie' a 'Registrum'.

eho XII. (8, 23, 24), fímskv papež od r. 1406,
resignoval na svou hodnost r. 1413.

Richard viz W y c h e.

Rudolf {2^), vévoda saskv, jeden z rozhodích
mezi Husem a arcibiskupem.

Rvaka viz M a í k.

StiboriHs viz C t i b o r.

5/0^^-5 John (25), anglický uenec, navštívil
r. 1411 Prahu, stal se tu odprcem Huso-
vým a vystoupil proti nmu i na koncilu

ze Stíbra viz Jakub.

1^5

Siiiiun VIZ 1 1 s n o v.

Štfxín z Dolan (31), opat kartouského kláštera
udoh Josafat*'. horlivý odprce Viklefa

a Husa; ze spis jeho hojných, jsou zejména
známy „Antiviklef" (141-1) a , Antihus"
(1412).

z Tišnova Šimon (16), horlivý stoupenec Husv
profesor a rektor pražské uni\ersity r. 141

1'

Tomáš (Akvinský) (26). nejslavnjší theoloír
stedovku, svtec XHI. století.

Václav IV (JO. 2^), král eský (1378—1410)
také i-ímský (r. J400 sesazený).

Václav Králík z Buenic (23), patriarcha
antiossky. 1413—1416 biskup olomucký.

: Vartenherka viz Chudoba. Z d is 1 a v.
z Velcmovic Mikuláš, eený Abraham, stoupe-

nec Husv. r. 1408 pro viklefství stíhaný
a trestaný.

VikhJ Jan (j, 16. 20. 22, 23, 31 a j.), vlastn
John of Wyclefle. nejslavnjší theolog angli-
cky (1324—1384), nesmiitelný odprce
papežství a církve ímské, první autorita
Husova; hlavní jeho díla. .Dialog" a,,Trialog"
Hus bu sám peložil do eštiny anebo
se jich pekladu úastnil.

^
íu^J-^l'

"^známý zevrubnji panoše, zajatý
Chudobou (v. t.) nejspíše v Boleslavi nebo Blé.

Vhdislav^ (17, 22. 29), díve Jagello. kníže
htevsky 1386—1434 král polský jako Vla-
dislav n.; trnu polského nabyl ktem
(byl drive pohan) a satkem s ddikou
koruny polské, Jadwigou; ve válkách s á-dem nmeckých rvtí dobvl velikého vítz-
ství u Grunwaldu 1410 a 'také ve válkách
c Zikmundem dobyl na l^hrách Spiše
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Wvchc Richard (20), anglický knéz, stoupenec
Viklefúv; odvolal sice pozdji, ale piznal
se opt k viklefstvi a skonil smrti mureni-
ckou jako kací r. 1431.

Zajic viz Zbynk.
Závise (18), mistr v umních, kanovník praž-

ský a fará v Prachaticích, Clen komise pro

odsouzení knih Viklefovvch.

Zbynk Zajíc z Hascnburka (6, 8, 16. 33 a j),
arcibiskup pražský (1403— 1411), z poátku
veliký Husv píznivec, ustanovil ho svým
rádcem a kazatelem pri synodách knžských;
na konec se s Husem rozešel, když Hus se

domáhal (a domohl toho), aby ímskému
papeži ehoi b\lo v echách odato po-

slušenství.

Zdislav ze Zvietic a z Vartenberka (13), žák a

horlivv stcupenec Husv, pozdji mistr

v umních, pední pán eský.

Zikmund (17, 23, 2Q...), král uherský, pak
ímský a eský (t I437K Husv z poátku
ochránce, pak odprce.

Zvíetice viz Zdislav.
Železná Brada viz B r a d á e k.

li
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PIPOMENUTÍ.

VEhKERA PRÁVA VYHRAZENA.

To, CO jsem povdl pii vydání Husových
Listu z Prahy, platí i pro tento svazeek další,

pinášející Husovy listy z v y h n a n s t v í.

Také do té sbírky pijai jsem radji více nežU
mén, ale opt texty píliš form listu odlehlé
jsem odkázal jinam. I tato ást list Husových
je dochována ve form velmi zubožené. Z 31
textil zde zaznamenaných jsou dc jiných prací
odkázány 2 (. 14 a 23), ztraceno 5 (. 17, 22,

24, 25 a 26), odjinud (ze zprávy Mladenovicovy)
otištny 4 (. 27, 28, 30 a 31), z tisku XVI. sto-

letí otištn I (. 6) ~ a ze zbývajících 19 text
jest jich veliká ást dochována pouze v jedi-

ném, dosti chybném rukopise pozdjším, žádný
však v originále. Pomrn dobe dochován jest

text pouze jediný (. 3) — odvolání Husovo
k Ježíši Kristu.

Dosti obtížno bylo náležit tuto dobu ome-
ziti. Xkteié listy, sem nebo ješt pozdji kla-
íloné. nalezne tená v díle I. (n. p. . 5, ii,

- 't^l ^ nlo mnohv tená bv zde snad e-
Tisk f i'~ U

H-
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kal listy s cesty do Kostnice a list rozluni

Zdálo se mi však, že pece vtšina obecenstva ra

dji tyto listy bude míti pi listech kostnických

k nimž vnitrn náleží — a proto jsem sbírki:

ukonil závtí Husovou, o níž vždy mžeme my
sliti, že byla psána díve,ped vlastním odjezdem

Mnohý by snad oekával srovnání listu Hu-

sových podle pijímatel; byla by tím vznikhi

pílišná rozkouskovanost. Jiný by si snad pál

také dotazy a odpovdi, k nimž Hus odpovídá

nebo zavdává podnt. Po píkladu Marešov
jsem cizí texty pijal v dostateném výtahu do

úvodu k textm Husovým, takže tená má

skuten list Husv v pragmatické souvislosti.

Pijal jsem do tchto list z vyhnanství ovšem

i ty (jako . 19, 31 a j.), které Hus psal na

krátkých svých pobytech v Praze; byl tu

vlastn ,,na zapenou", úední spolenost i

vrchnost církevní jeho pobyt ignorovala.

Text a vysvtlivky jsou upraveny tak jako

pi svazeku I., s jehož uspoádáním vyslovo-

vali posuzovatelé celkem úplný souhlas; n-

které vysvtlivky se snad tu a tam opakuji, ale

to je nesnáz, které pi uspoádání nynj-^ím

tžko se bylo vyhnouti.

Mže-li vydavatel vysloviti njaké pání,

byia by to Iciha, aby tento druhý svazeek na-

lezl aspo tolik pízn jako svazeek pedcho/í.

V Praze 15. ervna 19 15.

V, Flajšhans.

I.

V jednom rukopise vídeské dvorní knihov-
ny (. 4902) nalézáme také blíže neurený
list, jejž podle nkterých známek (shoda jest
patrná zvlášt s druhým kázáním posvícen-
ským, pidaným k eské Postile nedhií) m-
žeme snad piísti Husovi. Jest psán patrn
njakému knzi, pohnanému od biskupa (asi
pro vikleíství) k osobnímu stání, jenž se
k Husovi obrátil o radu. má-U poslechnouti.
Pi tom také pipojil dva dotazv: jeden o slo-
vech Písma, jednajících o základu víry, druhý
o Kristov odpovdi ,budiž e vaše ano,
ano; ne, ne'; dotazy ty jsou ryze scholastické
a Hus na n dává rovnž ryze scholastickou
odpov.

List nepochybn psán jest ješt v Praze;
ale ponvadž nemžeme pesn dokázati ani
autorství Husova (v tom se list podobá do-
pisu . 26 ve svazku I.) ani doby sepsání ani
konen jména adresátova, jest položen sem
na hranici jeho list z Prahv a 7 exilu. Vydán
posud nebyl

I Tt
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I. List neznámému knzi

Spaseni od Pána Ježíše Krista, mimo njž

jiného základu nikdo nemže položiti, protože

on jest alfa a omega, zaátek a konec našeho

vykoupení, on jest skála o sob pravici: ,,Na

této skále vzdlám církev svou" (jež jest po-

et pedurených) ,,a" (proto) ,,brány pe-

kelné" (jež jsou pokušení tla, svtaadábla)

,,jí nepemohou" (naposled). Založena jest

na pevné skále, samém Kristu, vrou, nadjí

a láskou. Onen však na Kristovi staví, který

pichází ke Kristu a slyší jeho ei a iní je.

Dosvduje to sám Kristus, rka (Lukáš, kap.

6.): ,,Co pak mi íkáte: Pane, Pane, a neiniti

to, což pravím? Každý, kdož pichází ke

mn a slyší slovo mé a zachovává je, ukáži

vám, komu podoben jest. Podoben jest lo-

vku stavjícímu dum. kterýž kopal a vy-

tesal hluboko i založil grunt v skále." Ejhle,

stavení na skále: kopání hluboké víry, na-

dje a lásky v Kristu, aby vrou pišel, v na-

dji slyšel a v lásce inil e Pána našeho Je-

žíše Krista.Tak totiž zakládá na oné skále

dm duchovní, klada víru jako podlahu a

vyzdvihuje nadji na tyi zdi, aby nadje,

kterou doufá že jest peduren, stála od vý-

chodu a nadje, kterou doufá, že bude ^pa

sen, stála od západu a nadje, kterou doufá

že jest v milosti, stála od jihu. a nadje. !:te

1. Li>t neznámému kntzi.

luu doufá, že unikne zatracení pi posledním
soudu, stála se strany severní. První tedy
zed <jest> nadje pedurení proti pedv-
diií, druhá ze nadje poblíž smrti posta-

vená k poslednímu nasycení, tetí zed <na-

dje> z milosti oblažující, tvrtá ze jest

nadje koneného pijetí do vlasti. A vy-
zdvihne stechu na tch tyech zdech, kdo
pro Krista a v Kristu z vnitní lásky zacho-
vává jednotlivá pikázání Pána Ježíše Krista.

Stecha tedy jest láska, která pikrývá množ-
ství híchu.

Ejlile Kristus základ víry, nadje a lásky
- a tak všeho dobrého. Na tom základ

zlato staví, kdo rozsévá istým srdcem na-

uku líožství a nebešan ke vzdlání církve;

stíbro sta\i, kdo istým srdcem rozsévá na-

uku lovenství Kristova a stvoení, jíž se

vystujmje k známosti a lásce Boži; drahé ka-
meny shora staví, kdo istým srdcem uí
pravdám a ctnostem duši zdobícím: a kdo-
koli v tom do konce setrvá, mzdu obdrží
ihned po smrti, protože úpln ten ke Kristu
nbrácen unikne ohni oistce. Devo staví,

kdo páše vtší híchy všední jsa v milosti;

š(iio, kdo prostední všední; slámu, kdo nej-

menší. Anebo dívím rozumí se láska k vcem
asným, senem láska tlesná, slámou láska

marné slávy (vždy rozumje, že to jsou <hí-
chv> všední) — tak že by díví hoelo nejdéle.
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protože nejvíce se pipravuje z <vci> p(

zemských, seno tlesné prostedn, ale slán;

slávy svtské pomíjejíd nejrychleji. EjhL
kohokoliv tak stavjícího dílo shoí (t. j. on
místo díla) — sám vsak spasen bude tak
však jaksi ohnm oistcovým.
K tomu, kde Spasitel praví: ,, Budiž e

vaše: ano, ano, ne, ne" vz, že podle Filo.sofa

a Augustina jest pravda, že jest co jest a že

není, co není. Když však praví Spasitel:
,, Budiže vaše ,jest, jes " chce, aby pravda
kladná byla tvrzena bez písahy. Jako když
jsem tázán: .Jest božská Trojice?", mám od-
povdti: ,,Jest." Podobn: „Jest pravda
žes ty zhešil." mám odpovdti ,Jest". A
když praví: „Bu e vaše ,ne, ne'," chce
aby pravda záporná záporn byla potvrzena
Jako když jsem tázán: ,,Není Bh zAý}'

mám odpovdti: ,,Není." Podobn jestliže

se praví: „Nejsi ty vinen skutku?" — jestliž-

vím, že tak jest, že nejsem vinen skutku
mám íci: ,,Nejsem."

Jest tedy jasný úmvsl Kristv, aby prav-
da byla tvrzena bez písahy a lež popírán.i
bez písahy, ježto co více jest, od zlého jest

Augustin praví: ,,Mluvil Pán o písaze, kdež
chtl, abychom rozumli, že sama písah.
od zlého jest. Jestliže bys byl od jiného vv
zván. jeho zlé jest. že písaháš, ne tvé -

a to jest vlastn obecné zlé pokolení lid

I. List neznámému knézi. 9

ského, že srdcí svých nemžeme vidti. Nebo
kdybychom srdce svá vidli, komu bychom
ukázali, kdyžby byla žádána od nás písaha,
kdyžby oima bližního bylo spatováno samo
myšlení?" To Augustin.

Ejhle ukazuje, že písaha jest ze zlého, jež

jrst neznalost. Když tedy nedovolen
kdo písahá, tehdy jest od zlého, totiž od
zloby písahajícího a od zlého neznalosti toho,

jemuž se písahá. Když však kdo dobe pí-
>ahá k potvrzení pravdy, jako Kristus a jeho
apoštol, tehdy písahání není od zloby písa-
hajícího, ale od zlého neznalosti <tch>, jimž
H })isaliá. V Kristu tedy nebylo ,ano* a ,ne',

;. j klad a zápor o témž, protože tehdy
v ústech jeho byla by bývala nalezena lež,

což není pravda, jak dí Petr, že ,,híchu ne-

iirinil a v ústech jeho nebyla nalezena lež".

Kdo tedy poznávaje pravdu, praví ,ne*, po-
pírá pravdu; kdo však poznávaje, že se mluví
Iž. praví ,ano', tvrdí lež. Ale ne tak Kristus.

Akoli tedy Kristus praví to slovo ,ano' a to

|)nslovce ,ne', pece v ústech jeho nebylo na-
lezeno ,ano* a ,ne', t. j. klad a zápor o témž.
O tom <míst> Lukášov <kap.> 15. ,,Ty

I)ak nepátely mé, kteíž nechtli, abych nad
nimi kraloval, pivete sem a zmordujte pe-
!' mnou" se mi zdá, že oni nepátelé lovka
Krista, jenž nyní odešel do krajiny daleké,

-<>u všichni pedvedení, kteí naposled ode-
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.Milým v Kristm. Mikuláši. Martinu a Havlovi. 1

1

prou, aby kraloval nad nimi. Oni máji býti

pivedeni v den soudný a zabiti meem slova

Božího, totiž .Jdte, zloeení, do ohn v-
ného", v nmž smrt zatracení vás zhltí.

O pííhonu neumím raditi, le aby pán vás

s pomocí jiných žádal pana biskupa, aby vás

sprostil anebo abyste pod smlouvou se dosta-

vil, protože jinak dá do klatby a bude stíhati

a nikde nebudete moci státi v diecesi.

II.

Nkdy v íjnu r. 141 2 Hus opustil Prahu,

když po vyhlášeni všech stížení kletby pa-

pežské ležel nad místem jeho pobytu inter-

dikt. Ale rozhodnutí toto nebylo ani snadné

ani rychlé; o tom svdí list, poslaný do

Betléma všem jeho spolupracovníkm, hlavn
pak knžím a kazatelm, mistrm Havlíkovi,

Martínkovi a Mikuláši z Miliína.

List tento (latinský) znal ješt Palacký je-

nom z vydáni norimberského r. 1558; od té

doby nalezen byl ve dvou rukopisích (víde-

ském a boleslavském), jež se textem dosti

uchylují; ale zdá se, že ani ve znní tomto

není úpln dochován.

it->
*

2. Milým v Kristu mistru Mikuláši,

Martinu a Havlovi,

spolupracovníkm v slovu Pán a jiným

bratím v svatém Betlém.

Pokoj Vám, kterého kdo hledá, s tlem,

svtem a áblem pokoje míti nebude. ,,Pro-

^*j.
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tivenstvi," di Spasitel, ,,na zemi míti bude-
te," ale jestliže horlivd následovníci dobrého
budete, kdož jest, kdo vám uškodí? Proež
maje horlivost hlásati evangelium, teskli-

vostí naplnn jsem, ponvadž nevím, co i-
niti mám.

Uvážil jsem v mysli své ono evangelické

slovo Spasitelovo u Jana v kap. ic: ,,Dobrý
pastý duši svou pokládá za ovce své; ale ná-

jemník a ten, kterýž není pastý, jehož nejsou

ovce vlastní, vida vlka, an jde, i opouští ovce
i utíká, a vlk lapá a rozhání ovce." Uvážil

jsem i s druhé strany výrok Matoušv v kap.

10.: ,,Když se pak v^ám budou protiviti v^ tom
mst, utecte do jiného." Hle, pikázání Kri-

stovo nebo zaslíbení! Co pi dvou protivných
výrocích initi bych ml, nevím.

Uvážil jsem list bl. Augustina k biskupu
Honoratovi, tážícímu se v pípad podob-
ném, jenž odpovídaje jemu na konec takto

uzavírá: ,, Kdokoli tudíž tím zpsobem prchá,

aby jeho útkem nevyhnutelná služba církvi

nechybla, iní, co pikázal Pán nebo zaslíbil.

Kdo však tak prchá, že stádu Kristovu od-

nímá se ten pokrm, z nhož ono duševn žije,

nájemníkem oním jest, který vida vlka, an
jde, utíká, ponvadž nemá pée o ovce. To
ti, ponvadž jsi se mne o radu tázal, brate
nejmilejší, co za pravdu jsem uznal, z pravé
lásky odepisuji, nepedpisuji však, abys lep-

Milým v Kristm. Mikuláši, Martinu a Havlovi, i 3

sího mínní, jestliže bys nalezl, nenásledoval.

Lepšího nco, co bychom v tchto nebezpe-

enstvích inili, nalézti však nemžeme, než

prosby k Pánu Bohu našemu, aby se smilo-

val nad námi, kteí to práv, aby totiž ne-

opouštli církví Božích nkteí moudí a svati

mužové chtíti i initi se odhodlali a mezi zu-

by zlolajc od úmyslu a pedsevzetí svého

dokonce neodpadli." Tak píše Augustin.

Vy tudíž, mžete-li pestati na rad Augu-
stinov, mne zpravte, nebo mne tísní svdo-
mí, aby má nepítomnost nebyla k pohor-

šení, by se i dostávalo ovcím nutného po-

krmu slova Božího. S druhé strany strach se

mne zmocuje, aby má pítomnost pro inter-

dikt zlomysln smyšlený nebyla píležitostí

k odntí pokrmu, totiž velebné svátosti pi-
jímání a jiných vcí smujících k spáse.

Proež modleme se pokorn, aby ráil nás

osvítiti všemohoucí Pán, co tedy já ubohý
v pípad pítomném initi mám, abych ne-

vykroil z cesty spravedlnosti. Pkný jest

výklad bl. Augustina v onom list, nebo
zejm podotýká tam, že v pípad, kdy n-
kdo jednotliv jest stíhán, mže dovolené

uprchnouti. Uvádí píklad n? svatém Atha-
nasiu. A kdyby všem hrozilo nebezpeenství,

tu mli by snad los metati, kdo by budoucn
pro církev byl užitenjší, aby on útkem
í^e spasil, když by los na padl . . .

h-
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Husova pe u kurie papežské, u níž Hus

r. 141 1 podal zprávu svému píteli (viz sva-

zek 1. . XXII.), vzala r. 14 12 náhlý obrat.

Po kardinálovi Kclonnovi byl soudcem Hu-

sovvm ustanoven kardinál Zabarella, po

tomto Ludvík Brankas, po nm kardinál

Petr Stefaneschi titulu sv. Andla. A když

do í<íma v ervenci došl}^ nové a optované

žaloby o Husové odporu proti bulám papež-

skvm o odpustcích (viz svazek i. . XXX.),

\ynesl kardinál Petr poslední a konený roz-

sudek.

Kardinál pot\Tdil klatbu vydanou loni na

Husa Kolonnou, stí žil ji, tak aby byla veejné

vyhlášena, aby s ním nikdo neobcoval (tak

jak bylo uvedeno I, . 20) aaby eled jeho ne-

byla pipouštna k službám Božím. Když bv

pak do dvaceti dni v této klatb zatvrzele

setrval, mla nastoupiti reaggravace
(optné stížení): klatbou byl stíhán také

každv. kdo bv ? ním obcoval, a v každé'n

3. Odvolání M. J. Husi k Ježíši Kristu. 15

míst, kde by pobýval, mly býti staveny

služby Boží po dobu jeho pobytu, a záro-

ve bylo všude každou nedli a každý svátek

ve všech kostelích ohlašováno jeho prokletí

podle ritu církevního — zažžením svic a ha-

šením jich metáním na zemi; kdyby pak po

1 2 dní se nepodrobil, leží na všech místech,

kde by byl pítomen, interdikt a ješt ti dni

po jeho odchodu; nesmí se posluhovati církev-

ními obady (vyjma veeí Pán nemocným),

mše konati se mají pi zavených dveích;

kdyby v té klatb zemel, nesmí se mu dostati

církevního pohbu, a kdyby byl snad pocho-

ván \- chrám, má se vyhrabati. Všichni pak

opati, pevorové, farái atd. mají v as mše,

kdvž se lid sejde, v plném ornátu, za hlaholu

z\onu. se zdviženými kíži a rozžatými sví-

cemi ohlašovati tuto poslední klatV)u Husovu,

místa stížená pro interdiktem a mají za

zpvu obadních písní hoditi temi kameny
smrem k jeho bydlišti na znamení vného
prokletí.

Hus již bhem obou lht vymených,
kdvž duchovenst\o pražské pesn podle

rozkazu papežských stavilo služby Boží,

opustil na výslovné pání královo Prahu. Ale

nebyl jist, uinil-li správn, že opustil své

stádce. Dotazoval se proto (viz list pedchozí)

svých pátel, má-li k takovému ,,ústupu"

(tak Hus nazýval své vyhnanství) právo.
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A teprve když se pesvdil, že skuten jeho

osoba sama je na závadu pi rozmanitých

krocích, jež jeho stoupenci a píznivci pod-

nikah, když konené vidél, že Némci i. íjna

r. 141 2 podnikh útok na Betlém, když on

tam kázal — teprve tehdy bylo jeho rozhod-

nutí definitivní a on, zatím, na as, ve svém
dobrovolném vyhnanství setrval.

K synod obvyklé vydal, dne 18. íjna t. r..

krásnou (latinskou) apelaci ke Kristu, zd(

následující, ve mnohých rukopisích zachova-

nou, asto (ale i posledn, u Palackého, ne-

úpln) tištnou, záhy do eštiny (a pozdji
i do jiných jazyk) peloženou. Úvodní slova

biblická mohutn otvírají toto krásné ve-

ejné prohlášení mistrovo; pechází potom
k tem svým pedchdcm, kteí rovnž jako

on musili vrchní moci církevní ustoupiti do

vyhnanství, a vyloživ o právních vadách své

klatby obrací se na konec ke Kristu.

3. Odvolání M. J. Husi k Ježíši Kristu.

Ponvadž Bulí všemohoucí, jediný v byt-

nosti, trojí v osobách, potlaených jest první
a poslední útoišt a pán, pravdu na vky
chránící, právo zjednávající kivdu trpícím,

blízko jsoucí všem vzývajícím ho v pravd,
rozvaziiíci svázané, inící vli tch, kdož se

ho bojí, ostíhající všech, kdož ho milují, a

3. Odvolání M T Husí k Jež'ši Kristu. 17

V záhubu uvozující všechny nenapravitelné
híšníky; — a ponvadž Kristus Ježíš, pravý
Buh a pravý lovk v úzkosti jsa biskupy,
zákonníky a farizei, knžími, nespravedlivý-
mi soudci a svdky obklopen, skrze nejtžší
a nejpotupnjší smrt, chtje ped ustano-
vením svta vyvolené od vného zatracení
jako syn Boží vykoupiti, ten znamenitý pí-
klad na pamt svým následovníkm zane-
chal, aby pi svou všemohoucímu, vševdou-
línm a všedobrému Pánu poroueli, tak pra-
v: ,,Popat, Hospodine, na soužení, an se
pozdvihl nepítel, nebo ty jsi spomocník a
vysvoboditel mj; ty, Hospodine, oznámil jsi

mi a dovdl jsem se, ty ukázal jsi mi pedse-
vzetí jejich a já jako beránek tichý, kterýž
veden bývá k zabití a nevdl jsem, že o mne
rady skládali kouce: Zkazme strom s ovo-
cem jeho a vyhlame jej ze zem živých, a
jméno jeho nebudiž pipomínáno více; ty pák,
Hospodine zástup, kterýž spravedliv sou-
díš a zpytuješ ledví a srdce, nech se podívám
na pomstu tvou píinou jich. Nebo jsem to-
b zjevil pi svou, ponvadž rozmnožili se ti,

kt.í mne souží a radu inili spolen kouce:
Duh ho opustil, pronásledujte a chopte se
ho. ponvadž není, kdo by ho vysvobodil.
Popat tedy. Hospodine, a viz, ponvadž ty
i^i má trplivost, vytrhni mne z nepátel
n- 'rh. Bh mj jsi ty, neodstupuj ode mne,

Jan His: Listy i vyhninství. ^



iS M. J. Hus, Listv z vylinan^ivi 3. Odvolání M. j. Husi k Ježíši Kristu. 19

i
lili

•v.

nebo souženi blízkf jt^t u nciu, kdo b\
j

«.

mohl. Bož mnj. popat na mne, pro jsi mne

opustil? Nebo psi mnozi obskoili mne, rada

zlostnik oblehla mne, nebo mhuili ])rnti

mn jazykem lživým a emi nenávisti iniK'

obklopili, vrhli se na mne bez pnin>', mí^to

aby rnne milovali, olupovali mne a odplatili

mn zlým za dobré a nenávistí za lásku mon "

Hle, o tento nejsvtjsi a nejjíožehnanrjM

píklad Spasitelv se opíraje, odvolá\'áni m

od tžkého potlaení, nespravedlivého roz-

sudku a pedstíraného vyobcování biskupu,

zákonníkú. farize a soudc na stolici Mojží-

šov sedících kBohu, jemuix>roueie pi svou.

následuje šlépje spasitele Ježíše Krista. \A

jak i svatý a veliký ])atriarcha caihradský

Tan Zlatoústý od dvojího sboru biskupu a

duchovních, a svatí v nadji biskupové, On-

dej, pražský biskup, a Robert, biskuj) lin-

kolnský, byvše nespravedliv potlaeni, po-

korn a s prospchem odvolali se od pap( ž<*

k nejv\ššímu a nejspravedlivjšímu soud(i.

který ani bázní nedá se zastrašiti, ani lá>k<»u

ohnouti, ani darem skloniti, ani falešnvmi

svdk\' klamati.

Proež si žádám, aby všichni Kristovi v-

ící a zvlášt knížata, páni, rytíi, panoH a

ostatní království našeho eského obyvaldé

vdli a soucit mli se mnou, tak tžce p(»tla-

envm pedstíranou klatbou, nabytor '

jiiiiia skrze mého poštívae, soka a protiv-

ník.i Michala de Causis, kdys faráe chrámu
s\

. \'ojtcha na Novém mst pražském, za

>()uhlasu a pomoci kanovníku pražského
chrámu, danou a metanou skrze Petra Sv.

Andla, ímského kostela kardinála jáhna,
M(l iímského papeže Jana XXIII. ustano-
veného soudce, kterýž tém po dv léta

žádného slyšení mým obhájcm a zástup-
runi nechtl dáti, jež se ani židu, j)ohanu neb
kacíi nesmí odepíti, ani jakékoliv rozumné
onihiv mého osobníiio nestání nechtl pi-
>\diti ani svdectví ob((* uení pražského
> l»rivšenou peetí a s o\ením \'eejných
notá k svdectví povolaných s otcovskou
hískou dobrotiv nechtl pijmouti. Z ehož
jasn vysvítá, že jsem si nezasloužil ozna-
• tiií tvrdošíjnosti, ponvadž jsem byv po-
hnán ne z opovržení, nýbrž z píin rozum-
uýc h na ímském dvoe nestál: jednak proto,
/.(• úklady na cest ze všech stran byly mi
uinny a jinak proto, že mne cizí nebezpe-
enství opatrným uinila, totiž mistru Sta-
ni>hiva a Štpána z Pálce oknipenj a uvz-
nní, kteí v Bononii, chtíce pedvoláni upo-
slr( hnouti, o peníze a jiné vci jsou oloupeni
a lianebn uvznni, jako zloinci smýkáni.
a( naprosto žádné slyšení nepedcházelo; a
i proto, ponvadž moji zástupcové se pi
d\nre ímském s každým, kdokoliv by se

Á
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chtl proti mri postaviti a odpúrnictvi pic-

vziti, k trestu ohn se zavázati chtli, a ko-

nen proto, ponvadž mého zákonného zá-

stupce pi jmenovaném dvoe uvznih, aO

toho žádné, jak myslím, zavinni nevyžado-

valo. A konen proto, že jsem byl smiii ii

se svaté pamti panem Zbykem, pražským

arcibiskupem, milostí krále pána. Mezi tim

panem Zbykem a mnou i jinými mistry

rozhodli knížata, páni a rádcové krále pána

a své peeti pivsili, aby pan arcibiskup p>al

papeži, že nezná blud kacíských v králov-

ství eském, v mst pražském a markrab-

ství moravském a že nikdo z kacíství nrl)\l

usvden a že jest se mnou i s jinými mi>trv

smíen. Také ml psáti, aby mne apostol-ký

veleknz od stání, puhonuv a klatby osvo-

bodil.

Ponvadž tedy jest naízení všech ]^rá\

starých, tak Božích starého a nového zákona

jak církevních, že soudcové ta místa nav->tí-

viti mají. kde prý zloin byl spáchán a tam

proti obžalovanénui neb naenému výtku

zloinu vvsetovati od tch, kteíž z obco-

vání obžalovaného znají a kteí nejsou /i«)-

volní protivníci a nepátelé obžalovaného

anebo udaného lovka, ale jsou pocstni

lidé, ne utrhai, nýbrž zúk-^na Ježíše Kri-ta

horoucí milovníci; ponvadž konen pivd-

volaný nebo obžalovaný vhodný a bezpr-'nv

v Odvolání M. J. Husí k Ježíši Kristu 2\

pií>tup k místu míti má, a soudce spolu se

svdky jeho nepítelem býti nemá, jest zej-

nu ponvadž tch podmínek pi stání pro

mnr k zachování života mého nebylo: že ped
Boliem jsem od tvrdošíjnosti a pedstírané

a rouhavé klatby omluven.

já Jan Hus z Husince, mistr v umních,
b\atého bohosloví bakalá zízený v slavné

oíhí uení pražského, knz a kazatel pi kapli

jmenované Betlém potvrzený, toto odvolání

podáv^ám Pánu Ježíši Kristu, soudci nejspra-

vedlivjšímu, kterýž každého lovka spra-

vedlivou pi bez nedostatku zná, chrání a

<oudí, na jevo piv^ádí a odmuje.

li^ : -

#:
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Krom bulv exkomuuikaní proti Husovi

došla do Prahy v záí r. 141 2 další bula pa-

pežská, jež naizovala zatení a uvúznni

Husa, zboení kaple betlémské a zavedení ka-

nonického procesu s hlavními stoupenci Hu-

sovými (byli uvedeni pan Zdislav ze Zvíetic,

probošt Marek z Hradce a misti Jesenic,

Jakoubek a Prokop z Plzn), neodpisáhnou li

do 30 dnu bludu Husových. Tou dobou Hus

dlel již ve vyhnanství a zvláštním eskvm
listem vybízí tyto své pátele k stálosti v píe-

svédcení.

List tento zachován v nkolika souvk\cii

rukopisích, tištn již r. 15O3 a 1364 v Postile,

potom pak Castji; peložen záhy také <lo

latiny. Jest uren hlavné dvma prvním uve-

deným mistrm, ale pak i ostatním, výslo\ n^

nejmenovaným nebo pozdji snad pidá .

nvm: proto asi jej Hus napsal jazyk '''

rodnvm.

4. Mi^liulli v'iaz.?ik.\ in. 23

4. Mistrm pražským.

Bóh s vámi, páni mili a misti! Prosím vás,

aby najprvé vážili pn Boži, jemuž s kivda

vt iiká dje, neb chtie jeho svaté slovo utisk-

nuti, kaplu užitenú k slovu božiemu zboiti,

a tak lidu v jich spaseni pekaziti. Druhé

v:ižte potupenie své zem a národu neb po-

kokiiie svého; a tepruv tretie važte hanbu a

kivdu, kteráž s vám bez viny dje. tvrté

važte a vesele pijmte, že se na vás dábel

trhá a Antikrist šklebi, ale jako pes na etze
ni( vám neuškodí když budete pravdy božie

milovníci. Aj nam s již trhal nkoliko let,

a ješt mi jest, úfám Pánu Bohu, za vlas ne-

uškodil, nébrž vždy mi radosti a veselé pi-

^l^áie.

Také vzte, že odpisieci s, jest vené
vci s odpovdti. A tak, ktož s odpí-

sahá, ten aneb viery pravé s odpoviedá,

již jest držal aneb kacierstvie a bludu, jejž

jest držal. U píklad: Byl-li kto kesanem
a ]>ro strach aneb dáblem jsa sveden jde mezi

židy aneb mezi pohany, a pisiehne, že ne-

chce viece té viery držeti; druhé pak, držili

kí(» kacierstvie jako vili, že Kristus nenie

pravý bóh, jakož i židé i pohané vie. Pro-

t \ zte, že odpisáhlhby s kto z vás, jakož

< " 1 v listu piší, tehdy by odpisáhl s aneb

pr ivé viery a pravdy, aneb kacierstvie a

I
, jš^M-
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bludu, a tak aneb by po odpriseženi dr/al

kaciestvie aneb blu, neb prvé, jehož s
odpnsahá. A tak z toho rozumjte, že v listu

pokládají vás za kaciere, a žádají, aby od-
prisáhli s kaciestvie, kteréž, jako oni se

domnievají, že by drželi. Z toho máte, /c

každé vaše diet a prietel mohl by potkán
býti, když by kto s z vás odpisáhl. že jest

ml otce nebo pietele kaciee. Druhé z toho
máte, že každému, jenž by s odprisálil

mohl by práv jiný éci: Tys s odprisálil

kaciestvie, kteréž jsi držal. a nejsi mne
hoden. Tetie z toho máte, že odpisáhllibv
s kto, a v srdci by nezachoval, budto
pravdu, jiež by se odpisáhl, jakož pudie na
to, tehdy by byl kivý písežník. Ty vci vá-

žiece, položme pravdu Boží a chválu naped,
jsúce živi dobe z lásky, stójme proti lži Anti-

kristov až do konce, majíce spasitele všc-

mohúcieho s sebú na pomoc, jehož nižádný
nemóž pemoci, a jenž nikoli neopustí ná^
a my jeho neopustíme, a dá nám vnu od-

platu, jenž jest nasycenie vole, rozomu, pa
mti i všech smysióv tlestných bez ned<>

statka.

Toto sem vám napsal neb nemohu k vám
podobn pijíti, aby knžie staviece služlm

nepekazili vašemu úmyslu. Amen.

V.

Podobný list latinský, jako pedcházející,

jKxiávají nkteré rukopisy s nadpisem ,,první

list M. J. Husi pro slovo Boží pronásledova-

ného milovníkm slova Božího v Praze po-

slaný"; list ten jest také, ale ve znní na-

prosto odchylném, otištn ve vydání norim-

l)erském r. 1358. Zdálo by se tedy, že i tento

list psán byl pvodn esky. Pochází nepo-

chybné ješt z íjna r. 141 2 a mžeme viti
udání rukopis, že je to první list z vyhnan-

ství, poslaný Husovým poslucham.

5- List Pražanm.

\'rným a horlivým milovníkm Pána Je-

žíše Krista a slova jeho, kteí v Pražské obci

< 'bývají, M. Jan Hus, knz nestatený, žá-

dost stálosti v milosti boží (pronáší).

Nejmilejší! Zapísahám vás, naplnn jsa

pevelikou žádostí, abyste od poznané prav-

(W nazpt neustupovali, kterou milosrdný
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Spasitel poznati vám uštdil. A u\bcm dou-

fám, že ve vás vyvolených, co Pán poal,

dokoná a v pokušcití vytrvalost prodlí. Tak
jako i strany sebe sama dvuji nejmilosti-

vjší dobrot našeho Spasitele, akoli nyní

mohu s Apoštolem íci, žt- ..^Mn zajisté živu

býti jest Kristus a umíti zisk, jestli mi pak

prospšnji živu býti v tle, pro práci, tedy

nevím, co bych vy\'olil. K obému se k tomu
naklouji, žádost maje umíti a býti s Kri-

stem, což by mnohem lépe bylo; ale pozstati

v tle, potebnji jest pro vás"; tak praví

Apoštol k Filipenským, v žalái ímském jsa

uvznn. Podobn vám, nejmilejší, pravím,

tebas v žalái nejsa zaven, že bych volil

zemíti za Krista a býti s ním, a s vámi pra-

covati si peji o spásu vaši, a co mám voliti,

nevím, milosrdenství boží vykávaje. Stra-

chuji se arci, abv na vás mnoho zlého ne-

bylo spácháno, aby vící netrpli a nespra-

vedliví na duši nehynuli. A ti nyní plesají a

žádaji, aby nekuli slovo boží ve mn bylo

uspáno, ale i aby místo slova božího Betlém

kládou opt bylo zaveno. Avšak zdali pak,

aby mohli, co žádají, všemohoucí Pán jim

dá? A jestli dopustí pro zloiny bezbožných,

jak v Betlém, ve kterém se narodil, a v Je-

rusalem, ve kterém nás vykoupil, vždycky

chválu milosti jeho hlásejme, koíce se moci

jeho, jenž s tmi jest, kdo ho milují, osvo-

iKjzuje ty, kteí pro nho trpí, a rouhae

k vnému ohni dochovává. Proto vás, nej-

inilejší v Pánu, zapísahám, abyste z teskli-

vosti nemalátnli, nýbrž spíše Spasitele vzý-

vali, aby nám stálost v dobrém dal a dou-

fíijme v jeho nesmírnou dobrotu, že slovo své

osvobodí a pomoci nám proti Antikristovi

propjí, proti nmuž modlitbou vaší, budeli

se Kristu líbiti, slovem božím budu bojovati.

Pokoj a milost, prospch v dobrém, potom

/ivot vný ve sláv budiž vám od Pána na-

jeho Ježíše Krista. Amen.

1 «'
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Podobný povzbudný list posílá Hus také

pozdéji Pražanm; vzpomíná v nm dvanácti-

leté své práce kazatelské a proto list nebyl

psán ped sklonkem roku 141 2; více však

sotva mžeme o dob jeho sepsání íci, mohli

býti psán i r. 1413 a 1414.

Zachován jest nám pouze v latinském

textu ve vydání norimberském r. 153S, a-
koli podle analogie ostatních mžeme sou-

diti, že jej asi Hus napsal pvodn esky.

Z vydání norimberského pocházejí pak všecky

ostatní otisky a peklady.

6. List Pražanm.

Mistr Jan Hus, sluha Ježiše Krista, všem,

kdo v Praze jsou, milost a pokoj Ježiše Krista.

Usilovn celým srdcem, nejmilejší, žádám,
abyste prosti byli skrze Ježiše Krista všech

hichv, a pemáhali tlo, svt a ábla, po

hrdnouce marnostmi tohoto svta; abystr

tak skrze milost Ježiše Krista všecko pro

spásu ochotn trpli a v útrapách mohli se-

trvati až do konce. Toho vám, nejmilejší,

vždycky žádám, v svých modlitbách na vás

vzpomínaje. Nebo proto po vice než dva-

náct let v slov Božím mezi vámi, jak Bh
jest mi svdkem, jsem pracoval, a v tom nej-

vtší mi byla útcha, když vaši pilnost v

slyšení slova Božího jsem poznal, pozoruje

mnohých pravé a upímné pokání.

Proež, nejmilejší, pro utrpení Ježíše Kri-

sta vás zapísahám, abyste evangelium jeho

zachovávali a drželi, a ve všem, o em ten-

kráte jsem rozjímal, abyste pokraovali s pro-

spchem. Nebute tedy na mysli kolísaví a

vrtkaví a nedbejte tch, kteí na nejistou

nastoupivše cestu jinam se obrátili, a již se

stali nejprudími nepáteli božími a našimi.

Avšak víte, nejmilejší, že uedlníci Kri-

stovi, kteí s ním obcovali, odpadli a s ním

již více choditi nechth. Pišel tedy Kristus,

aby lidi od sebe oddlil. Jakož sám praví:

,,Já jsem pišel, abych rozdlil syna proti

otci a dceru proti matce." A opt: „A budete

v nenávisti u všech pro jméno mé." A aby-

chom jejich odporem nedali sebou pohnouti,

ani pronásledováním nebo smrtí se uhroziti,

lined dodává Spasitel: ,,Ale ani vlasové vaši

s hlavy nikoliv nezahynou, nebo v trpli-

vosti dušemi svými vládnouti budete." Jest-



50 M. \. Hu:>, Li>tv z \ vlmnnství:

u-

li^-íT

& -

» .

'*

kM
í:/* ^í

S

liže tedy jeden vlas nezahyne, jak tedy v-

ící zahynou? Proež, nejmilejší, víru pravou

nadji jistou snažte se zachovati, stjte pev

n v lásce k slovoi božímu a lpte na nm
s nejvtší toužebností poslouchajíce ty, jez

Spasitel vám poslal, aby evangelium jeh.

hlásaU bez strachu. \- stálosti odporujíc

vlkm hltavým a falešným prorokm. O técli

Kristus k svým vrným praví: ..Mnozí, vece.

falešní proroci povstanou a svedou mnohé.'*

Jich se varovati svým vrným Kristus káže

a uí, jakým zpsobem i)()znati je lze, jx)

ovoci totiž, které jest pýcha, smilstvo, lakom

ství, svatokupectví, pohrdání slovem božím

a pronásledování vících, utrhání, pýcha,

pílišná horlivost pro vynálezk}' lidské atd.

Nebo takoví mají roucho oví. již oblé

kají jméno a povinnost lovka kesana a

tak, ježto jsou uvnit vlci hltaví, ovce Kri-

stovy trhají a hubí. O tchto vlcích Kristus

k svým uedlníkm promluvil: .,Aj. vece, já

posílám vás jako ovce mezi vlky; protož bu-

te opatrní jako hadové, a sprostní jako ho

lubice." Opatrní aby byli, proto praví, ab\

nedali na sebe šlápnouti jako hadové a v sob»

hlavu Kristovu potíti. Sprostní jako holu-

bice, aby ukrutnost vlkv trpliv snášeli.

Hle, nejmilejší, již zjevnou vlkv známku

máme, nadto i nauení, abychom se nedali

od nich s cesty Kristo\'\ svésti, po níž ^nn

6. List Pražanm. 3 ^

žíme se k nebeským dojíti radostem. Zacho-

vejte a ostíhejte víru. nadji, lásku. Pokoru,

mírnost, spravedlivost, skromnost, stízli-

vost, trplivost a jiné ctnosti, dobrými mra-

vy a skutk\' život zdobíce. Radujte se v tom,

že pronásledování trpíte. Nebo praví Kri-

stus: ,,Blahoslavení lkající, nebo oni pot-

šeni budou. Blahoslaveni, když vás Ud ne-

návidti budou. kd\ ž vás vyobcují a vyženou

l)ro slovo Boží do "klatby vás dávajíce. Ra-

dujte se vonn den. nebo odplata vaše hojná

jest v nebesích." Kdo tedy víru maje, na-

dji a lásku, pro svého Spasitele netrpl by

takové potupy a pohany, kd\*ž jest jist, že

stonásob v život vném (obdrží?

Toto ted\ oekávajíce, pomnte, co ek^

Kristus, že/vece, bude trápení, které nebylo

od poátku svta, aniž bude. Pro to? O pí-

in sám Apoštol praví: ,.Že pijde." vece,

..as, kdv zdravého uení lidé nepijmou, ale

vedle svých vlastních žádostí shromažovati

sami sob budou uitele uši navnazující, a

odvrátí uši od pravd\- a k básnm obrátí."

Že toto proroctví svatého Pavla již se vy-

pluje, svvma oima vidíte. Nebo jinde pra-

ví: ..Všickni. kteí chtjí pobožn živi býti

v Kristu, protivenství míti budou." Zlí pak

Ud a svdcové pjdou \' horší.

A proto, nejmilejší, jak napomíná svatý

Petr. bedliv se stežte, aby zárove s jinými

%
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bludem tocii lu-škclictných nebyli pojati a

nevypadli od své pevnosti, ale rozmáhejte se

v milosti bozi a v známosti Ježiše Krista a

za mne Boha proste, aby mn žádoucí v ká-

záni slova svého zdar dáti ráil na všech

místech, kde nutnost toho vymáhati bud(

.

v obcich, v mstech, v ddinách, na hradech

na polích, v lesích, kdekoli mohu prospívati.

aby ve mn slovo Boží nebylo potlaováno.

Ochraujte se vespolek a potšu te na vzá-

jem v milosti Boha Otce i syna jeho nejmilcj

šího i ducha svatého. Jenž vás od híchuv

mže ostíhati a do vné radosti postaviti:

jemuž chvála a sláva na vky Amen.

VII.

Podobné jako pražským poslucham píše

povzbudný list Hus také z vyhnanstvi všem

svvm stoupencm; nabádá k stálosti a mimo

jiné vstí, že Buh vzbudí silnjší hlasatele

pravdy, nežli jest on (toto proroctví asto po-

tom v XVI. stol. vykládáno o Lutherovi).

List znám byl hlavn v textu latinském,

po prvé v otisku norimberském r. 1 558 dolože-

ném. Novji byl nalezen v rukopise víde-

ském text staroeský, avšak necelý, jenž tuto

otištn; další ást v závorkách (kulatých)

doplnna podle tisku Postily z r. 1563, zby-

tek konen, v závorkách <špiatých> pe-

ložen podle latinského textu. O pvodní form

listu toho za tchto okolností jest tžko po-

\dti nco s úplnou uritostí.

List pochází patrn z pozdjší doby vy-

Imanství, nkdy z listopadu nebo prosince

1412, akoh dobu jest tžko uriti.

\ Jan Hus, Listy z vyhnanstvi. 3
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7. Vrným echm.

MibtrJJan Hus, knz a bluha v nadji Pána

Ježíše Krista, všem. kteíž v pravd Boha

milují, jeho zákon vyznávají, cákajíce navští-

venie Spasitele, s nímž žádají na vky pe-

bývati.

Milost a pokoj ot Boha Otce a ot Pána

Jezu Krista, jenž s dal na smrt pro nas

hrícliy. aby vysvobodil nás z biedného svta

tohoto a ot vného zatracenie vedle vle

Otce Boha, jemuž jest sláva na vky. Amen.

Nai milejší! Slyše žádost vaši i prosprh

v božiem zákon Bohu dkuji v radosti a žá-

dám, aby ráil vám dáti rozum dokonaný,

aby znajíce ch\i:rosti Antikristovy a jeho

posluov nedali s jim svésti ot Božie pravdy.

I úfám jeho svaté milosti, že dokoná v \ ás,

což jest dobrého poal a nedá vám odpadnuti

ot své pravdv. ot niež sú mnozí pro báze

pobhlí l>ojiece s viece biedného lovka než

všemohúcieho Hospodina, jenž má moc za-

bíti i obživiti, zatratiti i spasiti a svého vr-

ného sluhu v pokušení zachovati a jemu za

maliké utrpenie život v nesmierné radosti

vnv dáti.

Protož najmilejší. nelekajte s ani vás za

mucuj, že nktervch z vás pokúšie Hospodin

dopiištje. abv sluhv Antikristovy vás po-

hony strašilv." neb "die Buoh Otec každému

.vnu svému v Písloví Šalomúnových: „Ne-

lkaj s brzké hrzy a oboených na se moci

zlvch lidí. Hospodin bude u boka tvého a

osteže nohu tvú, aby nebyl popaden.

A skrze I)a\ ida die o svém každém sluze,

i,,iž pro nho trpí: „S ním sem v zamúcení,

vN.v(>lx)dím ho a oslavím ho." To vduce,

naimilejšie bratie [moji], jakož die svaty

lakub: ,.Za všelikú radost mjte, když v roz-

liná pokušenie padnete, vdúce, že zkusenie

vier\' vašie trplivost iní a trplivost sk<u>-

tek dokonalv má. aby byh dokonalí a cel<i>,

v niem^ž> nedostatení." A potom^ die:

Blahoslavený muž, kterýž trpí pokusenie:

neb kd\ž zkušen bude, vezme korun<u> ži-

vota, kterúž jest slíbil Buoh milovníkom

svvm " Protož stuojte pevn v pravd, kteruz

^te poznaU; vše, což iníte, ite jako synové

Boží; doufajte, že jest Kristus svítezil, ze

i vy svítzíte. Pomnte na nho, ]enz <]est>

trpl od hiešníkuov protivenstvie, aby ne-

potuchli v své dobré žádosti a spolu všichni

sk)žiece každé biem a otstriece kazdy

hriech bžmy trplivostí k ústav[e]nemu

boji hledi<e>ce na stvoitele viery a k do-

konai Ježíšovi, jenž pedloživ sob radost

strpl jest kíž pohannie nedbav a ]iz na

\navici Boží sedí ...
, m ^ 1

A ponvadž on Stvoitel pán 1 král všeho

•/ta bez své poteby ráil jest sebe ponížiti

7. Vrným echm
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v lovenství, že jsa bez vinny ráil nám
hiešným tak slúžiti, že podstúpiv ži<e>ze

i lanost, zimu i vedro, trud i nespánie

v modleni, ponocováni, v kázáni v práci

i utiekanie, trpél jest od biskupv, ot knzi,

ot mistruov i (»t zákonikuov, veliké ha-

nnie, tak že sú ho nazývali žráem i opilcem,

bláznem i diabelníkem, svódíí i božím ru-

haem <a> kúc také, že ten lovk od boha
nenie jemuž vloživše vinu kacierstvie i vy-

obcovali sú ho a z msta vyvedše na kíži sú

ho povsili jako zloeeného.
O ponvadž sú knží tak uinili jemu, jenž

jest všeliké neduhy slovem bez penz a bez

nákladuov [je] uzdravoval, diably vymietal,

mrtvé kiesil, božiemu zákonu je uil, nic

jim neškodil, hiechu do sebe nemv jedné že

jim jich zlost zevn pravil — i co s divíte,

že nyn<j>ší Antikristovi poslové, jenž sú

lakom<j>ší i smiln<j)ší, ukrutnjší i chyt-

ejší nežli oni, že se sluhám jeho protivie.

hanjí je i pudie, zloeí <e>, žalauji i

mordují?

Však e<k)l jest milostivý král, pán, mistr

i otec, bratr milý, stvoitel mocný i vykupitel

náš milosrdný: ,,Nenávidíli vás svt, vzte,

že jest m prvého nenávidl. Byste z svta
byli, svt by, což jeho jest, miloval; ale že

z svta nejste a že sem já vás vy\'oli<l>

z svta, protož vás nenávidí svt. Pomnte

7. Vrným Cechm. 37

na onu e, kterúž pravil sem vám: Není
vtí sluha než pán jeho. Ponva<d>ž m
j)udili sú, i vás puditi budu; zachovalili sú

mú e, i vaši zachovají. Ale ty všecky vci
ini<ti> budu vám pro jméno mé, nebo ne-

znají toho, jenž poslal jest m."

Aj, ted mámy prorokovánie svého Spa-

sitele, že jeho vyvolení mají trpti od svta,
to jest od zlých lidí, jenž Boha otce i Pána
Ježíše v pravd neznají. Neb a ústy kú, že

Boha znají, ale zlými skutky s jeho odiekají.

Tak die svatý Pavel: ,,A skutkové jich sú

zevní: lakomstvie i svatokupecstvie, pielišná

pýcha 1 smilstvie, božieho slova opuštnie
i potupenie, nálezkuov jich nad Boží zákon
veleben ie a pokory i chudoby i nesmilnosti

[i utrpení] Ježíšovy zavržení."

Aniž pestanu zlí s protiviti a vrní Ježí-

šovi údové trpti, dokud zde boj Kristov a

Antikristóv stane. Neb die svatý Pavel:

,,Všickni, kteíž chtie vrn živi býti v Kri-

stovi Ježíšo\'i, protivenstvie budu trpti.

Ale zlí lidé a svodce prospjí u vtí zlé b ú-

diece a v blud púštjíce."

Miení s\'atý Pavel, že dobí všickni mají

trpti pro Krista Ježíše a zlosynové, ti budu
blúditi a jiné svoditi a tak v zlosti svú vuoli

k zatracení plniti. Protož prorokoval jest

milosrdný Spasitel na výstrahu svým vy-
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voleným ika: ,,Aj, ja posiclám vas jako ovce

mezi vlky. Protož bute opatrní jako ha-

dové a sprostní jako holubice a varujte sé

od Hdi. Neb dadi vás v sbory své, to jest k po-

hanní a v školách svých budu vás mrskati.

A dá bratr bratra na smrt a otec syna a

vstanu dti proti otci a proti matei a smrtí

<je> zahubie a budeti^ v nenávisti všem ])ro

mno mé. — A ktož setrvá až do konce, ten

spasen bude. A když vás budu puditi v mést
tomto, utecte do jiného." A že ten béh stane

do súdného dne, die dále: ,,Véru, praví vám,

neskonáte mst izrae'ských, až príde Syn
lovka. Nenie uedlník nad mistra ani sluha

nad pána svého. Dosti jest uedlníku, aby

byl jako mistr jeho a sluze, aby byl jako pán

jeho. Ponvadž otce elednieho Helzebube<m>

jsú nazývali, ím viece eledíny jeho? Protož

nerote s jich báti."

Aj tak jest mluvil Spasitel své budúcí vy-

striehaje, ue i tše je. \'ystiehaje, aby opatr-

n sé mli, vlky hltavé po skutciech znali,

jenž chtie lakomstviem vešken svt ]iohltiti.

A <ue>, falešné proroky aby po tom znali,

že s s pravými proroky ani v písm ani

v skutciech nesjednávají a jako falešné

Kristy <ty>, jenž praví, že jsú oni najprvnjší

Kristovi uedlníci a siice v skutciech naj-

ví jeho protivníci. Rádi by. by mohli,

jeho slovo udusili, jenž sé jich pýše, lakom-

I
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ství, svatokupecství, smilství i jiným jich

skutkóm protiví.

Prvé sú sáhli na všecky káply, aby v nich

slova Božieho nekázali: toho jim Kristus

neppustil. Již sú sáhli, jakož slyším, aby
Betlém zboili a v kostelech, v kterých proti

jich zlosti káži, aby nekázali. Také, úfám
Bohu, v tom neobdržie. Prvé sú sieti pohonu,

a kletby na Husí rozesteli a již na mnohé sú

zavlekli. Ale ponvadž Hus lenie, ])ták do-

mácí, nelétavý vysoko, jim ty sieti poala
jest dieti, ovšem jiní ptáci mnozí, jenž

<písmem> i životem vysoko léí, rozedrú jim

jich sieti. Zavlekli sú pohonem, ostrašili sú

kletbu jako devným ostešem a konený
z túlu Antikristova sú šíp vysteli <li>, když
sú boží službu a chválu stavili.

A ím viec<e> chtie svú zlost tajiti, tiem ji

.

viece oznamují; a ím viece chtie býti svo-

lx)dni, tiem viece práce mají; a ím viece svá',

ustavenie jako sieti chtie tvrditi, tiem st
jim vi<e>ce drú a chtiece mieti pokoj té-

les<t>ný, ztratili sú jej i duchovní. Jiným
chtiece škoditi a samým sob viece škodíc.

Dje sé jim jako židovským knéžím a bisku-

póm, jenž, což sú chtli zachovati, to sú ztra-

tili a eho sú sé chtli vystieci, v to sú';

upadli. Mnie, by pravdu pemohli v pln,.

jenž na vky pemáhá; mnie, by ji utlaili,.

ana tu zvláš<t>nost má, že ím ji viece <za-
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stíniti> chtie, tieni vicce s osvcuje a cim

ji viece doluov tlaie, a druhdy padne, ale

potom viece s povzdvihne. Biskupo\(',

knžie, misti a zákonici, Herodes i Pilát

mštnó Jerusalemši i obec pravdu sú od-

súdili i mrtvili i v hrob položili: (ona pak

vstávši pemohla jest všecky; za jednoho ka

zatele, to jest (Ježíše), zase dala jim jich

dvanácte i vice.

A táž Pravda za Hus jednu nestatenau

dala jest Praze orlv mnoho i sokolv, jenž

zrak dobrý máji, vysoko milosti létaji (neb

léí) a dobré králi a pánu Ježíšovi ptáky loví

On jich posílí i všech svých vrných, jimž dí

,,S vámi jsem až do skonání s\'ta."

O pon\'adž on pravý Buh všemohiící je>t

s námi, obránce najmocnjší a najjistjsí

král a dárce najštdejší, kdo proti nám v boji

ostojí, který strach nás od nho odlauí, která

smrt oddlí? I co stratíme, když pro nli'

zboží, pátely, est, bídný svt i život bídír

složíme? Jist teprv bidy zbudeme, stokrai

utšenjší zboží, pátely milejší a chválu r.

dostivjší })ijmeme. Smrt nás od tch v( í

neodlauí, neb kdož pro Krista me, ten \í-

tzí, vší bídy zniká a radosti vné poživ; ,

jíž vám všem se vŠemi vrnými i se mnan

ra dopomoci Spasitel milosrdný Ježíš Ki'

stus.

7. Vrným Cechm. 41

Tuto e vám píši. bratí milí i sestry milé,

aby stálí byli) <v poznan pravd a nebáli se

žádných phon a neposlouchali mén slova

Božího, než ped tím, pro ukrutné jejich

hrozby. Nebo živ jest Bulí. který vás posílí

a ode zlého osteže.

Na konec vás prosím, nejmilejší, modlete
se za ty, kteí slovo Boží v milosti hlásají a
také za mne se modlete, ab^^h i já proti

zlosti Antikristov hojnji psal a kázal, a
aby nuie Buh postavil do ady, kde toho
bude nejvíce poteba žádati, abych jeho

pravdy hájil. Nebo to vzte, že neutíkám
potají, abych mén vydával toto bídné tlo
za pravdu boží nebezpeenství nebo smrti,

<nýbrž> protože vím, že vám nic neschází
v slovu Božím, ano že den ode dne více se

vzmáhá pravda evangelia.

Ale hodlám žíti pro ty, kteí násilí trpí a

potebují kázaní slova Božího, aby tím zp-
sobem zlost Antikristova se odkryla, aby se

ji zbožní mohli varovati. Proež jinde káži

a jim sloužím, vda že na mn vle Boží se

naplní, a v smrti od Antikrista a v nemoci.
A jist jsem, pijduli do Prah}', že mi pro-
tivníci moji budou úklady strojiti a vás pro-
následovati ti, kdož Bohu neslouží a jiným
sloužiti zabraují. My však za n Boha
prosme, aby se obrátili, jsouli mezi nimi
kteí vyvolení, k poznání pravdy.
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K tomu, co jsem \ain iul^^^ú, áv] \ám Bli
rozum a stálost a žádost vaši ra vším dobrým
naplniti pro zásluliy Ježíše Krista, jenž za
nás nejpotupnjší a nejukrutnjší smrt vy-
trpl, zstavuje nám píklad, abychom mv
podobné trpli podle jeho vle. Amrn.>

8. Odpov m. Jana mistru Krišanovi. 34

VIII

List Husv, psaný jeho žákm a stoupen-

cm (viz zde . 4.), dostal se asi také do ru-.

kou starému Husovu píteli, mistru Kriša-
novi, tehdy práv (16. íjna 1412) zvolenému
za rektora pražské university. Pihlásil se

ochotn k stran Husov a vyzval zvláštním
listem Husa k stálosti v odporu, v nmž ci-

táty z Písma dodává Husovi odvahy.
Hus na tento milý hst pátelský odpovídá

(nkdy ke konci listopadu r. 141 2!) dkov-
ným listem latinským, zachovaným v ruko-
pise souvkém, také r. 1358 vydavateli no-

rimberskými otištným. Je to první (podle

všeho) Husv list Krišanovi; posledn mu
psal z kostnického žaláe.

8. Odpov m. Jana mistru Krišanovi.

Vysoce ctný pane rektore, miste a ote
laskavý! Velice potšen jsem z \'ašeho listu,

ve kterém mezi jiným píšete: spravedlivého
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nezarmoutí, cokoli se mu pihodí; a opt:
všickni, kteíž chtji pobožn živi býti
v Kristu Ježiši, protivenství míti budou.
Z ehož dovozujete, aby mne nezlomilo, ne-

porazilo a nezarmoutilo, ale posilnilo, po-
vzneslo i potšilo soužení asn a vzdálenost
druhu. S vdností xelikou tuhle potchu
pijímám, uvažuje to, co pedchází v Písm.
Protože jsem-li spravedliv, nezarmoutí mne,
cokoli jest, abych od pravdy dal se odvrátiti;

a jestliže pobožn v Kristu žiji a chci žíti,

dlužno jest. abych pronásledování ve jménu
Kristov trpl. Ponvadž mlli Kristus trpti
a do slávy své vejíti, nutno jest, abychom my
bídní kíž vzali a tak ho v utrpeních násle-

dovali. Proto ujišuji \ as, vysoce ctný pane
rektore, že nikdy mne pronásledování teskli-

vým neiní, kdyby mne híchy mé a nespo-
rádanost kesanského lidu tesklivým nei-
nily. Nebo co mn obtíží muže z])usobiti bo-
hatství svta, které smetí jest, kdyby bylo
odato? Co ztráta pízn svta, která do-
vede od cesty Kristovy odvrátiti? Co po-
tupa uinná, která oišuje a oslavuje syny
Boží, snášenali jest pokorn, aby záili jako
slunce \- království otce svého? Co kdyby
mi byl odat život bídný, který jest smrt.
jejž kdo zde ztratí, smrt odloží a pravý život

nalezne? Avšak takových véd nechápou lidé

pvclioii slvon. ctižádosti n lakomstvím za-

8. Odpovd m. Jaiui misiru Kišanovi. 45

olepení, a nkteí strachem, kde nebylo
strachu, od pravdy odvrácení, kteí trpli-
\osti a tak i lásky a vší ctnosti zbaveni jsouce
schnou, na mysli zmateni jsouce podivu-
hodn tím, že je tiskne s jedné strany pravdy
poznání a s druhé strany strach, jímž se boji

dobrou povst ztratiti a tlo bídné vydati
až na smrt. To já (doufám v Pána Ježíše)
\'ydám, jestliže milosrdenství udlí; ponvadž
nepeji si v tomto bídném svt žíti, leda
bych mohl k pokání sebe i jiné podle usta-
novení Božího povzbuzovati. To práv i Vám
peji a vybízím Vás v Kristu Ježíši se všemi
Vašimi spolustolovníky, abyste pipraveni
byli k boji, ponvadž naped poaly Anti-
kristovy pedehry, za nimiž hned pak ná-
sledovati bude boj. A nutno, aby Hus kídel
pozdvihl proti Whemota kídlm i proti
(^honu, který vždy pikrývá ošklivost zví-

ete Antikrista. Kdo jest ohon? ukazuje
prorok ka: „Prorok, který uí lži, on jest

ocas a staec pak vzácný, on jest hlava;
protož odetne Hospodin hlavu i ocas, t. j.

papeže i jeho proroky, mistry, doktory a
juristy, kteí falešným jménem svatosti pi-
krývají ošklivost zvíete. Která, prosím
vtši ošklivost, než kdyby nevstka odkrý-
vajíc se celá dole veejn pipravena byla
komukoli, kdo by s ní chtl smilniti? Ješt
vtší jest ohavnost zvíete, které pipraveno
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jest, a pijde kdokoli, pijímati klanní,

sedíc na míst hodnosti, jako by Bh bylo,

a jsouc hotovo prodávati, cokoli kdo zachce

kupovati \'e vcech duchovních; a prodává

to. co nemá. Bda mn tedy, nebudu-li o téhle

ošklivosti kázati, nebudu-li plakati a nebu-

du-li psáti! Mn bda. vy u\'idíte, kterému

není bda. Kií orel létaje: bda, bda. bda
lidem obývajícím na zemi!

f i). List Pražanm. 47

IX.

Poátkem adventu r. 141 2 (27. listopadu)

byl Hus povinen, jako kazatel betlémský,
k zd\ojené innosti pastýské; nemoha však
svých povinností konati, posílá aspo z vy-
hnanství svým stoupencm zvláštní kázání,
k nmuž, jak upozornil Novotný, užil hojn
staršího svého slavného latinského kázání
7 r. 1409 o výroí úmrtí císae Karla IV.

(t 29. listopadu).

List jest nám zachován dnes jenom latinsky

jako ,.druhý list Pražanm"; jednak vru
kopisích, jednak — ale ve znní velmi od-
chylném — také ve vydání norimberském
r. 1358. Mohli bychom souditi, že byl snad
psán pvodn esk\', což ovšem není jisto.

(Také datování není jisto; Novotný jej klade
k adventu r. 14 13, a ovšem nevíme, nebylli

v té dob Hus opt v Praze.)

9. List Pražanm.

xM. Jan Hus, knz a sluha v nadji Pána
Ježíše Krista, všem vrným pokání inícím
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V milosti i utrpení, v pí-íchodu syna Božího,

který pijda s andly svatými jednoho

každého podle zásluh jeho odmní.
Nejmilejší! Posilnte srdcí svých, když

píchod Páné se piblíží. Víte, nejmilejší, že

Pán Ježíš již jednou ]>išel; a to když víte,

uvažujte v srdcích svých, v milosti i trpli-

vosti se posilujte; uvažujte, nejmilejší, že

stvoitel a Pán svta, slovo Boží a Bh
vný nesmrtelný ponížil sebe sama, stav se

lovkem, aby nám híšníkm nevrným
vrn sloužil. Pišel veliký léka, aby ránu

naši velikou vyléil; pišel všemohoucí Pán

ne živých usmrcovat, ale mrtvých oživovat

a vyvolených od smrti vné osvobozovat;

pišel král svta a nejvyšší knz, aby zákon

Boží skutky svými naplnil; pišel <pán> na

svt, nikoli, aby panoval, nýbrž aby duši

svou na vykoupení mnohým dal
;
pišel kupec

lichvou lakoty nestísnný, nikoli aby statky

svta hromadil, nýbrž aby lid híchu pro-

daný krví svou od ábla vykoupil, pišel nej-

mocnjší, aby pod mocí Pilátovou od bisku-

pv, knží, starších i zákonník, smrt nej-

ukrutnjší a potupnou vytrpl a z moci áb-
lovy nás v^'prostil; pišel, nikoliv aby vy-

volené ve zkázu uvedl, ale aby je spasil, tak

jako sám praví: ..Já jsem pišel, aby život

mh a hojnji mli." aby mli život svatý

v milosti a hojnji mli po smrti v radosti

9. List Pražanm. 49

vné. Vyvolení moji, ne nadutí, ne dvkái,
ne lakomí, ne zlostní, ne závistiví, ne líní,

ne slovu mému i životu odporní, nýbrž vy-
voleni moji, kteí slovo moje slyšíce a je

ostíhajíce se mnou v milosti trpí.

Tuto hodnost z píchodu Spasitelova hlu-

boko v srdci uvažujíce, nejmilejší, posil-

ujte srdcí svých v milosti, trplivosti a
ctnosti; ježto píchod Pán ku píštímu
soudu se blíží. Posilujte srdcí svých, nej-

milejší, v milosti, trplivosti a ctnosti, blíži

se zajisté soud soudce nejbystejšího, nej-

spravedlivjšího a nejhroznjšího; nejby-
stejšího, jehož bystrost klamati se nedá,
nejspravedlivjšího, jenž ani darem ani stra-

( hem ani pízní nakloniti se nedá, s nímž
pijdou spravedliví konšelé, apoštolé, s ním
/de k nevinné smrti odsouzení; blíží se také
M)ud soudce nejhroznjšího, na njž nespra-
vedliví nebudou moci pohlédnouti, na jehož
j)okyn nuceni budou všecky nepravosti své
veškerému svtu zjeviti, po jehož libosti duše
i tla ohnm neustálým páleny budou, jichž

( htní vné zatracení v temnotách ke spolu-

f)vdlení s ábly vidti bude, kteí také od
nho samého soud spravedlivý uslyší:

,,
Jdte

ud mne, zloeení, do ohn vného, kterýž
jest pipraven áblu i andlm jeho." -

Ejhle, nejmilejší! ob stránky uvážíce,
jeho milost v píchodu prvním a spravedlnost

M. Jan Hus: Listy z vylinaiistvi. a
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a hrzu \ jniciiodu drulióm: posilntt- srdcí
svých v milosti a utrpcni, a trpit.^h néco, na
tohle pohlete a pozdvihnte hlav svých,
t. j. pedsevzetí svých, protože se pibližuje'
vykoupení vaše, vykoupení od každé bídy,
od níž vás na soude zavolá spravedlivý
soudce, ka: ..Pojte, požehnaní otce mého,
ddin vládnte královstvím."
A to vám rovnž i nm dáti ra mik)srdný.

hrozný i potšný soudce Pán Ježíš, Ruh i lo-
vk pravý, blahoslavený na vky. Amen.

lo. List Pražanm. 51

X.

y téže asi dob, nkdy v druhé polovici li-

stopadu r. 1412 (ne-li již díve), jest psán
dal.ši list Pražanm, v rukopisich oznaovaný
jako „tetí list Pražanm". Nyní dochován
jest pouze latinsky —- znní však rukopisné
znan se liší od prvního vydání r. 1558
(podle ného text nkde 'doplnn) ; ale ve sto-
letí XVI. bylo známo ješt znní eské, jež
snad bylo pvodní. Hus se v nm zmiuje
o prolilašování kletby proti sob, ehož se
patrné dokal i v kostehch venkovských.

Palacký (a s ním Mareš, Novotný a j.) kla-
dou list až do r. 14 13.

10. List Pražanm.

M. Jan H., knz a sluha v nadji Pána Je-
žíše Krista, všem vícím poslucham slova
jeho v Pražské obci: milost vám a pokoj od
Boha otce a Pána Ježíše Krista.

Nejmilejší! Snažn vás žádám, abyste z tesk-
sti neklesali na mysli pro to, že s vámi ne-

.1)
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jsem, ani pro to, jestliže ine do klatby dávají.

Doufám zajisté v milosrdenství Spasitelovo,

že mn zárove i vám toto všecko k dobrému
bude napomáhati, jenom híchúv se varujme,

a neobtžujme se pro ty, kteii Bohu a slovu

jeho na odpor se stavjí, domnívajíce se, že

práv jednají jako Židé, kteí Krista ukižo-
vali a sv. Štpána ukamenovali, o nichž Kri-

stus, ba i sv. Stepán ekl, že ,,nevdí, co i-
ní". Což pak pekáží mi, že te rouhav na-

zpt jdouce, kiž pevracejí, o Jidáši zpívají,

kameny ke dveím házejí únavy sob pso-
bíce? A dej Pán, aby sebe do klatby nedali.

A tak vymyslili, aby sprostné lekali a podle

libovle své vodili; 'ale Pán všemohoucí dá
poznání vícím, co to jest, aby poznali, že

výmysl a ne pikázání od Pána. Nebo Pán
pikázal, aby za pobloudilé se modlili, a od
Boha že tito budou vyobcováni hlásali, ale

ne, aby v chrámu Pán rouhav tak jednali

proti tm, kdo jim jsou neškodní. Kameny
popadají, nevdouce, co tím naznaují, ale

kameny házejí, jak na kozích jejich se píše

na památku zatracení vného Datana i Abi-

rona, kteí v knžstvo se vpletli, nehodní

jsouce.

A tak oním házením všecky knze ozna-

ují, kteí v knžství se vpletli pro bohatství,

rozkoše a hodnosti. I zpívají o synech Jidá-

šových, aby byli netrvalí synové Jidášovi;

I o. List Pražanm, 53

JSOU všickni svatokupci, vyobcovaní od Bo-
ha, jenž hledí, nad kterými klatba, jíž sami
do klatby dávají, zpsobí pád. A ponvadž
množství lidí jest v Boží klatb, proto, nej-

milejší, jeho klatby utíkejme a vzývejme mi-
lost jeho, aby v požehnání svém nás ráil
zachovati. Jiná aspo klatba nám nic nebude
moci uškoditi, ale spíše požehnání nám udlí
biskup nejvýbornjší ka: „Jdte, požehnaní
otce mého, ddin vládnte královstvím,
vám pipraveným od ustanovení svta."

Kteréhož požehnání, nejmilejší, vyžaduj-
me, vyhledávejme, oekávejme, dobe živi

jsouce, abychom zárove v radosti nesko-
nalé na vky zstali, pro zásluhy Pána na-
šeho Ježíše Krista, který jest Bh a lovk
požehnaný na vky Amen.
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XI

Nejvyššímu soudu zemskénui, jenž ped
vánoci r. 141 2 o tyech suchých dnech
(14-— ^7- prosince) zasedal pod pedsednic-
tvím nejvyššího purkrabího Jana z Hradce
v Praze (soud zemský kromé ty nejvyšších

úedníku zemských tvoilo dvanáct pánu a

osm vladyk, vybíraných ze snmu zemskélio),

Hus poslal z vyhnanství žádost, aby shro-

máždné panstvo zjednalo svobodu slovu

Božímu, slibuje, že se postaví proti svým
žalobcm a dkuje zárove králi za mocnou
ochranu.

Tento eský list, zachovaný v jediném ru-

kopise vídeském, psaný oste a drazn,
ml úspch. Panstvo se zasadilo, aby král

svolal novou synodu knžskou pro urovnání

rznic a již v nkolika nedlích nastala usi-

lovná jednání mezi obma stranami práv
o tch bodech, jež tento list Husv vypoí-
tává.

ir. Nejvyššímu soudu zemskému. .55

II. Nejvyššímu soudu zemskému.

Urozeným pánóm i úedníkóm královstvie

eského i jiným pánóm, jenž jsú nynie v Pra-

ze.

Prospch ve všem dolarem ra vám dáti

milosrdný Pán Bóh!

Páni milí, ddicové svatého královstvie

eského! Ped VMtí dkuji milostivému pánu
mému králi Václavovi, ímskému i eskému
králi, že jest držal mé milostivé pi kázání
slova Hožího a pi mé pravd, aže s kniežaty
a se pány a s svú radu smíil mé a jiné mistry
s knzem Zbykem, svaté pamti arcibisku-

pem pražským, a vyekl mezi námi, jakož
VMt na piepisu uslyší. Toho vypovédénie
netbavše pražšcí kanovníci, spósobili sú ]\Ii-

chala, faráe s. Vojtcha, aby pi pdsé
vedl proti nmé; a tak zjednali sú na mé klet-

bu, jíž já k duši pohoršení se nebojím, ale

mile a vesele trpím. Než toho mi žel, že ne-

káži slova božieho, necht aby službv božie

nestavili a lidu nezamútili. O važte, milí páni:

bu to, že jsem já velmi vinen, protoliž mají
pánu Bohu chvály ujieti a lid Kozí zamútiti

takými kletbami a stavováním služby Eožie,

nemajíce toho v písm svatém, aby tak sta-

vovali, když zámysle. Tisknu a nuzie knie-

žata, pány, rytiee, panoše i chudú obec, a

pohonie jich ven z jich zem: a to jest proti
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zákonu Božiemu, proti ustavení práv ducho\
nich, i proti ciesaským právóm. Protož milí

páni a ddicové královstvie eského! piite
sé k tomu, a také nehody pestanu, a slovo

Božiea jmá svobodu mezi Hdem Božím. A já
chci státi, jako vždy sem byl hotov státi i

stával sem ped knzem Zbykem svaté pa-

mti i ped jeho úedníky, dokud s stranu
návodem prelátóv i faráóv pražských proti

mn nepoložil a do íma nepohnal. A clui

státi pede všemi mistry, preláty i ped VMti
a chci rád slyšeti žalobu na s a odpoviedati
a súd trpti, jakož slušie na knze chudého
jedno a se postaví ten, ktož mi vinu áú
A toho jsem vždy podával, i KMt k tomu jin.

pivohla, a nikdy nižádný nedal mi viny, než
kúc, že neposluchám. Á já to znám, že ani

papeže, ani arcibisku})a chci posliuiiati v tom
abych nekázal: neb to jest proti Pohu a proti

mému spasení. Vit*m to, milí páni, že kázáni
toho také neposlúcháte, že kázal papež, jen/

již umel jest, v své bulle, již jsú kiipili draz(

aby nikdež nebylo kázáno slovo božie v kap
lách: neb viem, že mnozí z vás máte ka])h
v nichž vám káží a druhdy i v domiech. U dvo-
ra papežova nestál sem, neb sem jml sv.

pomníky, kteréžto sú bez viny do žaláe sa

zeli, jenž sú chtli s až do ohn zapsati proti

každému, ktož by chtl na mé bludy vésti

A sám také nestál sem, neb sú mi všudy osídl.

ri. Nejvyššímu soudu zemskému. 57

položili, abych sé do Cech nevrátil. Doufám
VMti, že s Královu Mtí i s Králové uiníte
k tomu, což vás všemohúcí Bóh k prospchu
našie zem nauiti ráí. Ten vás také ra
v milosti své potvrditi. Amen.
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XII

Podobntj jako v liste c IX. a následujícím

Hus. vzpomínaje blížících se vánoc, posílá

svým betlémským poslucham psané ká-

zání, rozjímaje zárove o výtce, že ped svými

pronásledovateli uprclil. List, nám nyní do-

chovaný latinsky v rukopisích (tu jest myln
oznaován jako ,,šestý list k Pražanm") a

v starém tisku norimberském (1558; tu ve

znní znan opt odchylném, podle nhož
opraveny nkteré nedostatky rukopisné), byl

snad— jako . IX. a j. —-psán pvodn esky,

a to nkdy v druhé polovici prosince r. 141 J,

krátce ped vánoci.

12. List Pražanm

M. Jan Hus, v nadji sluha Pána Ježíše

Krista, všem milovníkm jeho: híchv od-

puštní, v dobrém posilnní, a po tom spásu

vnou ra vám dáti Bh otec. požehnaný

na vky.

1 .:. List Pražanm. 59

Nejmilejší! Památka narození Pán se blí-

ží; proež dm svj uvnit od híchv oi-
stte, pokud vbec staíte, slovo Boží pilné
a rádi poslouchejte, i utrha nejmén dbejte,
kteí zakazují, abyste na kázání do Betléma
nechodili. Díve zajisté vás pro mne odvádli;
již píiny nemají, ale tvrdí, že prchám; a to
rád jsem uinil, abych e a píklad Kristv
potvrdil. Re, protože ekl: ..Kdež by koli
vaší ei v jedné obci nepijali, utecte do jiné;
jdouce také vn obce, vyrazte pracli z noh
svých na svdectví jim." A jinde praví:
,,Když se vám budou protiviti v tom mst,
utecte do jiného." A kdykoli ho do klatby
dávali, a usmrtiti usilovali, nkolikrát uprchl
a zvlášt jako píše Jan kap. 10.: ., Kdykoli
hledali ho jíti. ale on vyšel z rukou jejich.
I odšel opt za Jordán ná to místo, kdež nej-
prve Jan ktil a tam pozstal." Rovnž v kap.
13. píše týž Jan, že dokud ho usmrtiti usilo-
vali: ..Již nechodil zjevn mezi židy, ale odšel
odtud do krajiny blízko poušt do msta,
kteréž slulo Efraim, a tam bydlil s uedlníky
svými .

. . 2idé také hledali ho a rozmlouvali
vespolek v chrám stojíce a mluvíce: Co se
vám zdá, že nepišel k svátku? Nejvyšší totiž
knížata, knží a fariseové byli vydali mandát,
jestliže by kdo zvdl, kde by byl, aby po-
vdl, aby jej jali."

Ejhle, tak píše Jan. Není tedy divno, že
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já po píkladu jeho maliko jsem uprchl, a

že hledají a rozmlouvají kneží, podobn i jiní,

kde jsem já. Vzte tedy, nejmilejší, že uprchl

jsem z nauení Kristova, abych nebyl ne^

pátelm píležitostí k vnému zatracení,

spravedlivým také píinou utrpení a strasti

rovnž aby pošetilí služby Boží nestavili.

Ježto bych však od pravdy <ne>utíkal, dou-

fám v Pána, že v téže pravd zemít mi dá.

A také víte, že bylo Kristovi trpti, jak sám
dosvduje, v ase od otce mu vymeném.
A proto pevné vte, že, jakož Pán Buh ráí
se mnou naložiti, stane se to; budu-li tedy

hodným usmrcení nalezen, ráí mne k tomu
povolati; jestliže však bude ráiti, kázání

lidu svému ]^rodloužiti <dá>. Toto všecko

uloženo jest \' moci jeho a vli.

Snad by mne rádi v pnížské obci vidli,

aby hodinky, mše a ostatní bohoslužby od-

ložiti mohh, ti, jež píchá kázání svaté pro

lakomost, zhýilost a pýchu; avšak vy, hor-

liví následovníci slova Božího, jemuž se pn-
zpiisobujete, rádi j)ro dobro mne takoka
vám nejbližšího s láskou byste vidli. Podob-
n i já vás rád bych vidl a slovo Boží vám
kázal; nebo v tom i jiných knží má býti

nejvyšší píle. Bda knžím, kteí slova bo-

žího nic neváží! Bda, kteí kázati jsou po-

vinni a nekáží! Bda však, kteí kázati a

slyšeti brání! Chvála však tm, kteí slyší a

I-' Li5t Pražanm. 6i

ostíhají je, ponvadž Kristus milosti jim
udlí,, ka: .,Blahoslavení, kteí slyší slovo
Boží a ostíhají ho." Kteréž blahoslavenství
a slyšení ra udliti vám Bh otec a syna
duch svatý, jediný Bh vný, požehnaný na
vky. Amen.

\
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Skoro zárove s listem predcliozíni posílá

Hus Pražanm list další, jenž má úpln formu

kázání — a byl patrn uren k tomu, aby byl

s kazatelny betlémské 23. prosince 141 2, o vá-

noní hod Boží, pednesen poslucham. Za-

chován jest latinsky \ rukopisích (tu jest

oznaován jako ,,tvrtý list Pražanm")
i v tisku nejstarším (z r. i55«S; zde však je

znní odchylné, na mnohých místech správ-

njší a úplnjší; jeho opravy jsou otištny

\ závorkách (okrouhlých) — a snad, a není

to jisto, byl psán také pvodn esky. Ne-

dlouho potom však Hus vrátil se do Prahy.

Podle mínní jiných list tento psán byl

o vánocích r. 141 v

13. List Pražanm.

(Milost a pokoj Pána našeho Ježiše Krista

všem vrným, kteíž v Praze jsou, M. Jan

Hus <vzkazuje>).

13. List Pražanm r,>^

Nejmilejší! Ponvadž od vás nyní odlou-
en jsem, také že snad mnoho vám kázati
jsem nehoden, však pece láska, kterou k vám
chovám, nutí mne, abych aspo nkteré slo-
víko Lásce vaší ekl. Ejhle, nejmilejší, andél
jakýs jakoby dnes pastým ekl: ,,Zvstuju
vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu."
A ihned množství andlv hlásalo kouc:
..Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj
lidem dobré vle."
Toto sob pipomínajíce, nejmilejší, ra-

dujte se. že dnes Bh narodil se jako lovk,
aby byla sláva na výsostech Bohu a na zemí
pokoj lidem dobré vle. Radujte se. pon-
vadž dnes nesmírn veliké narodik) se pa-
chole, aby byla sláva na výsostech Bohu atd.,
radujte se, ponvadž dnes narodil se smírce,'
aby smíil lovka s Bohem a andlem a tak,'
aby byla sláva na výsostech Bohu atd., ra-
dujte se, ponvadž dnes narodil se léka, aby
híšníky od hích oistil, z moci áblovy
vysvobodil a od vného zahynutí ostíhaje
do vné radosti pivedl, aby byla sláva na
výsostech Bohu atd., radujte se radostí ve-
likou, ponvadž dnes narodil se nám král,
aby plné království nebeské udlil, biskup'
aby požehnání vné dal, otec píštího vku,'
aby nás tak jako syny s sebou ustavin držel!
narodil se nám bratr laskavý, uitel rozumný,'
vdce jistý, soudce spravedlivý proto, aby
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byla sláva na výsostech Bohu atd. Radujte

se zloinni, ponvadž narodil se Bh knéz.

jenž komukoli kajicimu odpuštni udílí všech

hríchuv, aby byla sláva na výsostech Bohu

atd. Radujte se, protože dnes chléb andlv,
totiž Buh, stal se pokrmem lidí, aby lanjicí

oberstvil tlem svým oslaveným, aby mli
pokoj na zemi atd. (Radujte se, ježto se na-

rodil vykupitel svta a spasitel híšníku . . .)

Radujte se, protože narodil se Buh nesmrtel-

ný, aby lovk smrtelný živ byl na vky.

Radujte se, protože vsehomira pán bohatý

leží v jeslích [jako] chudý, aby nás nuzné

obohatil. Radujte se, nejmilejší, protože na-

plnno jest, co proroci prorokovali, aby sláva

byla na výsostech Bohu atd. Radujte se,

protože narodilo se nám nemluvn vší moci

a protože syn dán jest nám vší bystrosti a

milosti, aby byla sláva na výsostech atd.

Nejmilejší, zdahž z toho malá má býti ra-

dost? zajisté že veliká; vždy praví andl:

Zvstuji vám radost velikou proto, že naro-

dil se vykupitel ode vší bídy, spasitel híšník,

vládce vrných svých; narodil se utšitel za-

rmoucených, a dán jest nám syn Boží, aby-

chom radost velikou mli. Bh pak na vý-

sostech slávu a na zemi pokoj lidé dobré

vle. Kterouž dobrou vli, pokoj, rovnž i ra-

dost Bh dnes narozený nám zárove raiž

uštditi. Amen.

14. Dobrá zdání synod pražské. ^\5

XIV.

Na pání krále sešla se v únoru r. 1413
zvláštní synoda knžská, která mla zpsobiti
narovnání mezi obma stranami spornými.
K této synode pipravily se proto ob strany
dokonale; Hus sám odebral se o vánocích
r. 14 1 2 do Prahy a pobyl tu až pes veliko-
noce; s páteli, zejména s m. Kišanem,
m. Jesenicem a j., sestavil mnoho drobnj-
ších i rozsáhlejších písemností, eských i la-

tinských, v nichž jednak formuloval a obha-
joval mínní své a svých pátel, jednak vy-
vracel a odmítal návrhy proti\níkú. Xapsal
tehdy

14. dobrá zdání synod pražské.

ale tato mají vesms ormu akt úedních,
náleží tedy do druhé ásti naši sbírky, do
ohrayi Husových. Krom toho pvodství Hu-
sovo není vžd^xky jisto (nebo, tebas že
jeho jménem byly podávány, mnoho asi
v nich pochází také od jeho pátel).

M. Jan Hus: Listy z vyhnanství.
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XV

Synoda, jež mla urovnati spory mezi

obma stranami, rozešla se s nepoízenou —
a král svéil ten úkol zvláštní komisi, jež úa-

dovala na fae svatomichalské u mistra Ki-

šana. Spor se konen toil (Hus po veliko-

nocích, koncem dubna 14 13, opustil opt

Prahu) hlavn o definici církve; podle theo-

log byli církví papež s kardinály, kteréž

definice nechtli viklefovci uznati. Hus na-

psal, jakož i Pále a Znojma, o celé vci ob-

šírný traktát ,,0 církvi'*; ped tím však, snad

ješt za doby pobytu v Praze, kolem i. dubna,

napsal list kišanovi (proto asi, aby Kišan

pi jednáni ml pevný písemný doklad), for-

mulující hlavni námitky, které z této zásadní

odchylky plynou. Zdá se. že ped tímto li-

stem i po nm Hus ješt se dorozumíval

s Kišanem ústn; na takový ústní výrok

naráží hned úvod listu.

List (latinský) zachován jest v jediném

(chatrném) rukopise klementinské knihovny

pražské spolu s následujícími dvma.

15 Psaní m. Jana m. Kišanovi.
tehdy rektorovi.

Dstojný pane rektore, ote a miste cti-
hodný! Rozštpení národa, nevím, že by
mohlo býti uspáno, ponvadž musí se napl-
niti proroctví Kristovo, kterv nepišel aby
pokoj uvedl, ale me, jimž liy rozdlil' otce
proti synu a matku proti dcei atd.; a pro-
roctví Pavlovo pravi, že nebude dokonalý
s\'n nepravosti, dokud nepijde rozkol Do
pomIuv>- krále a království, bude-li král do-
brý a obyvatelé království aspo nkteí
dokud budou dobí, co nám.^ Když Kristus
skrze nejvtší kráel pomluvu se svými vy-
volenými, jimž ekl: ,.Vypovdi vás ze všech
skol a usmrtí z vás, domnívajíce se, že tím
Bohu slouží; a budete v nenávisti všechnm
pro jméno mé; vydáni budete od rodiv i

píbuzných." Což je více, nežli trpti od Sta-
nislava nebo Pálce. O vítzství však mém
nic pro slá\'u asnou. i:>onvadž vím, že vítzí,
kdo bývá poražen. Látku však roztržky znáte ':

prvni jest zatracení artikuliiv. druhá, jak
jste slyšel, olupování odpustkv; a již nad
to p.dána je^t tetí v rad farizev: pedn
v tomto bodu. že já s kazícími jsme knžstvo
zkázonosné, bloudící o svátostech; po druhé
^ tomto kacíském výroku: Nemohou nale-
zeni ani vyškytati se na zemi jiní takoví ná-
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stupci než papež, jenž jest hlava, a sbor kar-

dinálv, jenž jest tlo cirkve ímské; po tetí

v tomto bod rady: Papež jest hlavou, tlem

však sbor kardinálv, jsouce zejmí, praví

nástupci knížete apoštolv; po tvrté v tomto

bode: Stolice apoštolské, t. j. papeže s kardi-

nály ímské církve a preláty jest poslou-

chati ve všech vcech jakýchkoli, kde ncza-

povídá se pouhé dobro aniž káže pouhé zlo.

Proto v milost Boží doufám, že nikdy tak

z ých blud jsem nerozséval aniž rozseji. Což

zajisté mže více v^-nášen býti Antikrist

nade všecko, co sluje Bh, t. j. nad lx)žství

a lovenství Kristovo, než íkati, že ne-

mžeBh dát i j iných nástupcv své církvi ,
než

jest papež s kardinál}? Kdyby byli položili.

že nemže Buh dáti jiných horších své církvi

než est papež s kardinály, mli by vtší

patrnost výroku. Myslím tedy, že skrze je-

lich vynálezky Buh píležitostn odhalí nám

Antikrista s jeho uedlníky. A On dá nám

znalost a ducha statenosti k dorážení na

svdce takové.

1 6. Konená odpov Husova Kišanovi. 69

XVI.

Tého/. lazu ju-si list, nedlouho po tom Kri-
šano\'i adresovaný, v némž Hus zevrubn
roz\ íjí a dokazuje své uení — a vyvrací d-
kazy theologu, dvody z ásti již dobe zná-
mými. :Mezi nimi jest obhbená tehdy historka
o tak zvané ,,papežce Johance" (papež Jan
anglický, vlastn prý dívka Anežka), na-
prosto nehistorická, o jejíž pravdivosti však
byl tehdy pesvden nejen Hus, nýbrž i

všichni tehdejší theologové katolití.

List zachován (latinsky) v témž jediném
rukopise klementinském, jako pedcházející;
v originále jest rozdlen ve dva, podle ehož
jej také starší vydavatelé dlih na dv ísla
necelá

; že iní celek, ukázal profesor Novotný.

16. Konená odpov Husova Kišanovi.

Pozdravení od Krista Ježíše, pravé hlavy
církve, protože v pravd dává žíti, cítiti a
pohybovati se duchovn údm svým, když
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on jest, jímž živi jsme, hýbeme se a trváme,

jak Pavel prohlásil ve školách athénských

s mudrci. (Skutkv apošt. 17.)

Mezi nejpednjší položil jste, pane rek-

tore: chci-li na tom státi, že papež jest hla-

vou sv. nmské církve a kardinák)vé t'em,
a státi na všech výmrech a rozhodnutích

sv. ímské církve? Vru skrývá se had v trá-

v. Nebo jestli papež hlavou ímské církve

a kardinálové tlem, tehdy práv oni jsou

celou sv. ímskou církvi, tak jako celé tlo
lovka s hlavou jest lovk; a jeho práv
žáci, Antikristovi sluhové, jmenují pezvá-
ním sv. ímskou církví papeže s kardinály.

Dejme tomu také, že na míst Petrov sídlí

Satanáš s dvanácti nejzpupnjšími ábly
vtlený, jehož zásadou a principem jest, že

cokoli sám se svým t em obludným usta-

noví, že toho jako víry jest se držeti. Tak za-

jisté ábel pokoušeje Krista ekl, že má moc
všecka království dáti, jestliže padna bude
se mu klanti. A podivno jest, co chtjí Anti-

kristovi žáci již urovati o svátostech. Zdaž
od let 1413 nestála církev bez omezení onoho
budoucího? Já vím, že psali (papežské) sto-

lici o rad doktorv a prelátv, a to nechá-

vají k podpisu Antikristovu, aby klamali

hoejší návst pipouštjíce a uiniti mohli
závr: ty jsi kací! Nebo jde z toho: cokoli

ustanoví sv. ímská církev, t. j. papež s kar-

16. Konená odpov Husova Kišanovi. 71

dinály, toho jest se držeti jako viry; avšak
on se svými ustanovuje, že odpustky od rance
a mšce katolické jsou: tedy toho jest se jako
viry pidržeti. Ale ty, Huse, kázal jsi proti
tomu protivné, tedy odvolej kacíství anebo
bu upálen. Rovnž: cokoli ustanoví papež
atd.; avšak on ustanovuje, že Hus jest v
klatb tvrdošíjný a tak kacíem: proto musí
býti odsouzen. Rovnž cokoli ustanoví papež
atd.; ale ustanovuje papež, že závr doktorv,
jinak nepátel pravdy, uinný na radnici]
jest spravedlivý a svatý: tedy jest se ho
držeti. Rovnž: cokoli papež ustanoví, toho
jest se držeti: ale on ustanovuje, aby všickni,
kdo mají knihy Viklefovy, je dali spáliti a
odpisáhli; tedy jest toho se držeti. Rovnž:
cokoli papež ustanoví atd.; ale papež v bulle
ustanovil, aby nikde v kaplích se nekázalo:
tedy atd. Rovnž: cokoli papež ustanoví,
toho jest se držeti: ale Bonifacius s kardi-
nály slavnostn ustanovil, že Václav král
eský není král ímský, ?ni Zikmund Uher-
ský: tedy toho jest se držeti. A kdo z nás
mže vyslíditi, kolik nesmysl podle vle
vlastní by uzavíral Antikrist? Vidím tedy,
že doktorové chtli by Krista srovnati s Be-
lialem, tak ovšem, že by Kristus neml po-
jmenování hlavy sv. církve, tak jako ani ne-
iní zmínky o Kristovi ve své psané rad.
Chtl b3'ch vdti, zdali papež Liberius kací,
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podobn Lev kací, a papež Jan, který pa-

chole porodil, byli hlavy sv. ímské církve?

A jestli tomu tak, tehdy na tom nezáleží, aby

nékdy potom nevstka neb Antikrist ob-

zvláštní nebyl hlavou svaté ímské církve.

A tehdy bezpochyby chce Antikrist se rov-

nati Kristovi: ale jaké srovnání Krista s Be-

lial<^m? Nestaí jemu a jeho sloužícím, že on

jest zástupcem Kristovým, jestli že ovšem

plní úinné zákon Kristv, a že oni jsou slu-

žebníky < írkve, vykonávajíce dílo pravi-

delného hlásání evangelia jako apoštolé nej-

svtjši praví, že jsou služebníci daní církvi

k vyuování jí zákonu Kristovu. Chtl bych

rád onoho doktora dkaz vidti: co by chtl

dokázati tím, že Kristus byl hlavou církve

ve tech dnech, tak jako byl bez pochyby;

od poátku totiž vtlení svého byl hlavou

církve vnitn podle lidské bytosti, které

ani ve tech dnech neodložil, a následovn

byl hlavou církvo ve tech dnech, jako osoba

v pokolení lidském nejdstojnjší, vynikaje

nad andl> a krždélio lovka a svaté v ped-
peklí otce, kteí b\li všickni údy církve, jež

hlava jejich z pedpeklí za sebou vzala a po

tom v sláv posta\ila; a Panna matka Kri-

stova bvla tehdy ástenou církví bojující

ve víe a milosti, která \íce platila než všickni

apoštolov a následovn \ íce než všickni s pa-

pežem nynjší prelátové. A výrok onen dok-

i6. Konená odpov Husova Kišanovi. 73

torV, že katolická církev apoštolská a ím-
ská církev totéž jsou: jestliže ímská církev
klade se tu za obecnou církev, jejíž ásti jsou
apoštolé, telidy jest to pravda; pakli však
ímská církev znamená tam totéž co papež
s kardinály, tehdy není ímská co církev
obecná apoštolská, jakož žádná ást církve
není \^šeobecnou církví svatou apoštolskou.
Chtl bych, aby mi ekli doktorové, za bére
se tam ímská církev, kd\'ž <v kanonech>
24 kvést. I. kap. „Tato jest víra," praví se
pod autoritou Jeronýmovou: ,,Svatá ím-
ská církev, která vždycky bez poskvrny z-
stala, za prozetelnosti Pán a za pomoci
blahoslaveného apoštola Petra v budouc-
nosti zstane beze všeho rouhání kacív."
Nebo nemže se tam bráti za papeže a kar-
dinály, ponvadž oni více poklésky jsou po-
skvrnni než jiní, jak dosvdovali Stanislav
a Pále; a papežové byli kacíi mnozí a velmi
oplzlí, i žena pedsedala v ele. Jak tedy
ímská církev, totiž kardinálové s papežem,
bez poskvrny vždycky zstala? O, kdyby
spokojeni byli Antikristovi uedlníci, že sv.

ímská { írkev jsou všichni vící svatí ke-
sané bojující ve víe Kristov, které Petr,
biskup ímský, ale prvotn Kristus jako
biskup uil; a kd\by ím (možná^ s papežem
a kardinály se propadl jako Sodoma, ješt
trvala by ona církev svatá . . .
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Na tom chci státi, že mám papeže za zá-
stupce Kristova v církvi ímské, ale nemám
viry. Rovnž na tom stojim: Jestli papež
peduren a plni-li svou povinnost pastý-
skou, následuje Krista ve mravich, tehdy
jest hlavou tak veliké bojujici církve, jak ve-
likou ídl; a jestliže tak ídí, jako hlava po-
dle zákona Kristova celou již bojující církev,

tehdy jest pravý její náelník pod arcihlavou
Pánem Ježíšem Kristem. Pakli však žije Kri-
stovi na odpor, tehdy jest zlodj, lotr vy-
stupující jinudy, a jest vlk dravý, pokrytec
a nyní mezi všemi putujícími obzvláštní Anti-
krist. Mají tedy podle výstrahy Kristovy na
pozoru se míti ped takovým vlkem a ] ozor
míti na proroctví Krista koucího: ..RekMi
by vám kdo: Aj tuto jest Kristus, nevte;
pro? protože povstanou falešní Kristové, t.j.

papežové pod jménem Kristovým, a initi
budou divy veliké; povstanou falešní proroci,

jako doktoi papež, a initi budou divy ve-
liké a zázraky, tak že by svedeni byli, by
možné bylo, také i vyvolení. Blahoslaven,
kdo neulekne se jejich hrozeb s nebes blýska-
jících, t. j. klateb, jimiž dsí spravedlivé a
podiv vzbuzují v národech; a zázrak, t. j.

z daleka uinných div, ponvadž z ímské
kurie v Praze, pes 200 mil, jakých ani ne-
uinil í^imon kouzelník ani apoštol Petr.

Blahoslaven také. kdo uvažuje ohavnost

16. Konená odpov Husova Kišanovi. 75

zpuštní, ana stojí na míst svatém, pov-
dnou od Daniele proroka. Kdo te, rozumj
praví Kristus, hlava církve. Která totiž mže
býti vtší ohavnost zpuštní na míst svatém
(t. j. v dstojnosti svaté), než na kte -ém sídlil
nejsvtjší, nejzbožnjší, nejmírnjší, nejpo-
kornjší, nejchudší, nejpracovitjší, nejtrp-
livjší, nejistší. Na míst svatém! t. j. ve
svatosti, sídlí podle jména nejsvtjší, v skut-
ku nejhorší, nejukrutnjší, nejmstivjší nej-
zpupnjší, svtskými statky nejbohatší' nej-
lenivjší, nejnetrplivjší, nejneistší?' Ne-
ní-h to ohavnost (abstraktn) zpuštní? Vru
na poušti (na míst, ode všech ctností opušt-
ném) ukazuje se od Ižiprorokv Kristus. Pro-
rokoval a naped napomenul své Kristus
PÁn: Když uzíte ohavnost na míst svatém-
kdo te rozumj. A potom: eknou-Ii aj
v zpuštní jest Kristus, nevte, neodchá-
zejte, totiž od víry pravé, kterou jsem vám
ukázal, ka. že vtší jest v království ne-
beském, kdo jest pokornjší, a kdo se povy-
suJ(^ nižší. Nevte všemu, co eknou vám
Iziproroci ukazujíce, že v ím sídlí jako
iilava osobn Kristus. Blahoslaven, kdo se
nepohorší.

Rovnž na tom stojím: cokoli sv ímská
církev neb papež s kardinály ustanoví neb
narídi že se má zachovávati neb uiniti dle
zákona Kristova, to pokorn jako vrný



7^^ M. J. Hu->, Li^iv / \ > liuaii^i v i.

kesan chci v uctivosti míti a uctiv priji-

mati. Ale nikoli, cokoli papež s kardinály

všeobecn uri nebo naidi; protože již uinil

jsem odpor a stojím na odporu, i)ro který

jsem v klatb, jakož víte podle tohoto.

Ostijský v pednášce o páté knize Dekre-

talii (v kapitole: ,,0d nás") tvrdi, že papež

tak jako celá stolice ímská blouditi bude
moci na cest mravv, tak jako asto bloudí

v soud pravdy. Tohoto výkladu smle se

držim. Protože když 12 apoštolv od Krista

vyvolených a majících Ducha sv. pobloudilo

v soudu pravdy a na cest mravv, jak papež
s kardinály by nemohli v soud pravdy chybo
bovati i na cest mravv? Stalo se tak, když
papež Jan, Anežka žena, a všichni kardiná-

lové, anobrž všichni patící k církvi ímské
byli oklamáni v^ soud pravdy; když Jan,

ona Anežka, ekl, že jest otec nejsvtjší, a

kardinálové s ostatními totéž potvrdili. Po
žehnán bud tedy Kristus Ježíš, jenž k na-

šemu naueni a svaté záruce dopustil v své

církvi tento in.

17. List Oldcastlovi.
77

XVll.

K pedním \ i kle fove 111 angHckým, s je-
jichž kn-em Wycbem Hus navázal styky
písemní již r. 1410 (viz .svazek I. . 20), ná-
ležel John OIdca.stle. lord Cobham. jenž udržo-
val styky písemné zase se .šk^chtou viklefskou
dvora \'áclavova, zejména panem Vcksou
z Valdštejna, horlivým stoupencem Husovým.
Také Hus nkdy v této dcb, snad již v ervnu
1413, kdy se opt na as vrátil do Prahy, psal
Oldcastlcvi list, vybízející k stálosti v boji za
pravdu Boží. Však tentc-

17- list OIdca.stlovi

není nám dochován; soudíme o nm pouze
ze zmínky, kterou uinil Oldcastle ve svém
list králi Václavovi (psaném asi v polovici
r- 1413).
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X\ ill

K nejhorlivjším pi-átcium Husovým a

stoupencm v boji s theology náležel též mistr

Jan Kardinál z Rejnštejna, fará v Petrovi-

cích. Tento dne 7. ervna 1413 smnil svou
faru petrovikou s Ondejem z Brodu, od-

prcem Husovým, za faru (Ondejovu) v Ne-
bužclich. Hus v tomto list, nkdy v polo-

vici rer\'na psaném, tento in m. Kardinálovi

schvaluje, slibuje mu záiove opis traktátu

svého proti Stanislavovi, jejž tou dobou
nkdy opisovali žáci jeho v Betlém, a aovo-
zuje zárove, pro od myšlenek, jichž také

v tomto traktátu hájí, nem/e ustoupiti. Po-

sledními slovy svými míní, že král na nm
vymohl, aby nekázal, a oznamuje, že se vh
jeho již nepodrobí; naráží tím na brzký svj
druhý návrat do Betléma z vyhnanství.

List (latinský) zachován jest spolu s listy

Kišanovi v jediném rukopise klemen-
tinském, jenž jej také nadpisuje jako list Ki-
šanovi; omyl opravil teprve r. 1898 profese r

Novotný.

18. List m. Janu Kardinálovi.

18. List m. Janu Kardinálovi,

79

Zdraví od Pána Jezu Krista! Radv fakulty
theologické s pomoci Krista Pána nepijmu
i kdybych stál ped ohnm sob piprave-
ným; a doufám, že smrt díve bu mne nebo
ty dva odpadlíky od pravdy pošle do nebe ne-
bo do pekla, díve než se shodnu s jejich smý-
šlením. Poznal jsem zajisté oba, že díve
práv vyznávali podle zákona Kristova prav-
du, ale strachem zdšeni na pochlebenství
papežovi a na lež se obrátiH. A Pále jme-
nuje nás viklefisty, jako bychom v celé víe
kesanstva bloudili; a Stanislav nazývá nás
nevrci, vrolomci, šílenci a knžstvem zlo-
eeným. Avšak takových eí bych si ne-
všímal, kdyby jen nesílily ve zlosti Anti-
krista. Ale doufám s Boží milostí, že bude-li
nutno, chci se proti nim až do ohn k upá-
lení postaviti. A jestliže já nemohu osvobo-
diti pravdy ve všem, aspo nechci býti ne-
pítelem pravdy, a <chci> smrtí na odpor se
stavti souhlasu. A bží svt, jak Buh mu
dovolí bžeti. Lépe jest dobe zemíti, nežli
zle živu býti; pro trest smrti nemá se hešiti;
})ítomný život skoniti v milosti, jest vyjíti
ze strasti; kdo vdomosti pidává, pidává
práce; kdo pravdu mluví, hlavu si rozbíjí;
kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života; nade
vším vítzí pravda; vítzí, kdo je usmrcován
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protože žádné jemu neškodí protivenství,

jestliže žádná nad nim nepanuje nepravost.

Praví zajisté apoštol Petr: ,,Kdo jest, ježto

by vám zle uinil, jestliže budete následov-

níci dobrého?" ,,Blahoslaveni jste, když vám
zloeiti budou lidé," praví Pravda. ,,Za

nejvtší radost mjte, bratí, kdyžkoli v po-

kušení rozliná upadnete; blahoslavený muž,

kterýž pokušení snáší, nebo když bude zku-

šen, vezme korunu života."

To jsou mé zálohy a opory, jimiž zotavuje

se duch mj , aby silným byl proti všem protiv-

níkm pravdy. A doktoi oni, o nichž mlu-

víte, nechtí jednati proti svdomí. Vy víte,

jak Pále mluvil díve v dom Vašem. A vím

jistotn, eho Stanislav se držel a ve spise

o Sentencích napsal o trvání chleba: a mne

se tázal, díve než rozbroj poal, chci-li s ním

téhož se držeti. A hle, po tom písahal a

odpisáhl a po dvou letech, když Štkna

pišel se svým traktátem, dostav strach

z arcibiskupa a nedovcda uniknouti, vypo-

vdl pod písahou, že traktátu onoho ne-

dokonil. A díve než zavolán byl na dvr
arcibiskupv ekl: ,,Štkna mnich musí pede

mnou kleknout a prosit, abych odpustil, že

se odvážil traktát mj za nové štípení blu-

dv oznaiti." Jakým zpsobem tedy mohu

jim uviti, že by neradi jednali proti sv-

domí? A je-li jim bez úrazu pro svdomí, že

T«. JMt m. Janu Kardinálovi. gj

nás nazývají nevícími, vrolomci bez-
rozumnými, od veškeré víry Kristovy blou-
dícími a knžstvem zloeeným? Bh to su^
O smn Vaší se mi zdá ve svdomí, abyste
nijak nepopouštl; ponvadž doufám, že
jste tam štítem proti Antikristovi. ProežBh zaídil podle mého soudu, že jako
u onoho kostela byl fará nejvtší nepítel
slova Božího, tak Vás Bh naopak zaizuje
abyste byl pítelem slova Božího. O farnících'
pro nechtjí, majíce všecko opatení du-
chovní, rádi souhlasiti, máte v Ezechielové
III. kap. jasný výrok na svou omluvu- tam
tte.
Tm napíši, jež jste jmenoval; traktát

az opíší proti spism Stanislavovým, pošlu
Varn. Bute zdráv v Kristu Ježíši. Myslím
ze jsem zhešil, po vli králov od kázání
upouštje; a proto již nechci tak hešiti

M ían Hus: Listy z vyhnanství.
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XIX.

Svj úmysl, vrátiti se opt do Prahy, Hus

v polovici ervna 1413 pevedl a zabýval se

horlivé eskými svými pracemi. Tu hc došla

zpráva, jak doktor Jan Sybart, piofesor

theologie na universit vídeské, kaceruje

pítele jeho Jeronýma. Ten totiž tou dobou

odebral ?e na Litvu a zastavil se cestou v Kra-

kov u krále polského, všude hlásaje viklefstvi

a také všude stíhán hierarchií. Sybart, který

znal Jeronýma ješt z jeho procesu vídeské-

ho, jemuž se Jeroným r. 1410 vymkl jenom

útkem, psal biskupu záhebskému varovný

list ped eskými duchovními; prý jsou ka-

cíi, rozsévai blud, mají na jazyku med a

v srdci jed atd.

Na tuto pomluvu, namír nou do cizmy,

zastal se Hus i. ervence r. 14 13 zvláštním

listem pítele Jeronýma i bratrského národa

polského a všech Slovan vbec. Ostrý a

oteven\^ list jeho doprovázela o nco pozdji

i úední stížnost university pražské univer

19. List Jana Husa za mistra Jeronýma. 83

šit vídeské na Sybarta. kterou napsal rektor

tehdejší Michal z Malenic (eený ížek) a

na niž pozdji universita vídeská rovnž

oste odpovdla.
List (latinský) zachován v nkolika ruko-

pisích; text následující upraven podle ruko-

pisu klementinského.

19. List Jana Husa za mistra Jeronýma
proti Janu Sybartovi,

mistru vídeskému, sv. bohosloví profesoru.

Aby pozdraven byl, nezasluhuje, kdo

tžkými lžemi ve zlou povst uvádi své bližni,

ale pokáráni hodným ukazuje se, aby pos

znaje lež svou, na cestu lásky rychleji sé

vrátil. Ejhle, ty profesore, nikoli svat;

theologie, ale pomluvy a špatnosti, pre
tvrdiš, že m. Jeroným rozšiovatelem jeo-

kacístvi nikoli nejmenším, o jehož víe np
jisté nevíš, a pidáváš chvastavou lež, že on

])ro podvrat ke králi Krakovskému a bratru

jeho se odebral? Což pak ty jsi zpytatelem

srdcí, že na tak velikou vzdálenost mysl lo-

vka poznáváš? Jsi ty zákona Kristova pro-

fesor, tak lživ pomlouvaje bližního? Za-

jisté Antikrist t nauil tak velikou tešti-

vost vyznávati. Kde zákon Kristv: Nesute
a nebudete souzeni? Kde onen: Zhešil-li by

proti tob bratr tvj, potresci ho mezi sebou

6*

trt i

:. \
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a jím samým? Ejhle, u tebe nepedcházelo
laskavé bratra pokárání, ale vyšlo do ve-
ejnosti ostouzení bezprávné. A netoliko
sama mistra poestného osmlil jsi se zuby
kousavými dotknouti, ale i spolenosfí
pevelikých; nepostaily tob Cechy pro tvou
utrhanou zlobu, ale i Slovanv království
ve vcech školských s ábelskou zbrklostí
osmlil jsi se, ale doufám lživ, kacíství zlo-
inem poznamenati, nijaké nemaje o nikom
zkušenosti, ale práv jen tajnosti srdcí soude,
píše, že jsou arcikacíe následovníci, med
nosíce v ústech a jed zmijí nezhojitelný cho-
vajíce v srdci (— ejhle, srdce bližního ne-
spravedliv soudíš —) a že se snaží blouzn-
ním proti duchovenstvu štváti. Stojí k sou-
zení Búh. Budiž tak, že jsi jménem profesor
svaté theologie: nevyznáš-li skutkem pravdu,
z tohoto zloinu pokání in, v den soudný
bude tob z každého slova vydati poet
soudci nejpísnjšímu. Sluší-li profesoru
hanti osoby v nejistém, neb kacíství na
bratry uvalovati, lží po rzných krajinách
proti bližním shromažovati? Zajisté špatn
vyuen jsi v theologii lásky. Bh dej tob
ducha pravdy, abys mluvil, co svaté, co
pravé ped Pánem, a nikoli, co prozrazuje
utrhání nebo pomluvu od ducha lži a bludu.
Toto ti píši bez pochlebenství, brán utrhání
a pohoršení na bližní rozsívati a žádaje, abys

19. List Jana Husa za mistra Jeronýma. §5

odtako vých vci se zdržel, in pokání toho,
eho jsi se dopustil.

Dáno v oktáv sv. Jana Ktitele skrze mi-
stra Jana Husa. v nadji sluhu Ježíše
Krista.
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XX.

Ale ani v této dob dlouho Hus nevydr/.el

v Praze; nékdy v ervenci opustil opt kapli

betlémskou a odebral se na Kozi Hrádek, kde

zabýval se hlavn skládáním své Postily

eské, výkladu na evangelia nedlní. A po-

dobným zpsobem psal i do Prahy.

Jeden takový list, latinsky dochovaný, snad

v druhé polovici r. 1413 psaný, slov v ruko-

pisich ,.pátý list k Pražanm"; ale text prv-

ního vydání (r. 155H) se opt znané odchy-

luje a zdá se, že psán byl pvodné esky.

Také se v nové dob^ podailo profesoru Sedlá-

kovi nalép.ti zlomek tohoto staršího eského

znní (ten zlomek jest níže otištn kursivcu);

doplky tení rukopisných podle staiéhc

tisku položeny do závorek.

20. List Pražanm.

M. Jan H., neužitený . sluha Boži, všem

vyvoleným a horlivým následovníkm Pána

20. List Pražanm. 87

Ježise Krista i slova jeho, ktei obývají

v Pražské obci: milost, milosrdenství a po-

koj od Boha otce a Pána Ježíše Krista, Spa-

sitele našeho.

Nejmilejší! Velmi se raduji z toho, že slovo

Boži vytrvale slyšíte a že milosrdný spasitel

víidc pravdy vydatných vám uštduje.

A proto milost, milosrdenství a pokoj vše-

mohoucí ra vám dáti skrze spasitele našeho

Pána Ježíše Krista; milost k dobrému, abyste

v ni, jako ]ste dobe poali, dobré pokrao-

vali a užiten skonili; a milosrdenství, které

v pamti majíce rádi pijímejte, ponvadž

Bh vný, dobrota nejvyšší, za nás híšníky

lovkem se státi ráil, jsa bolestiv, poplván,

potupen, od svých odsouzen, opovržliv za-

vržen tak, že radou knžl vedeni jsouce, ma-

jíce ze dvou vyvoliti, lid obecný místo Je-

žíše Spasitele nevinného radji loupežníka a

vraha vy\^olil zloinného a postavil Spasitele

na posmch a potupu tak, že volá s nákem
skrze Jeremiáše ka: „Slyšte, snažn žádám,

všickni lidé, a vizte bolest mou!" A opt:

„O vy všickni, kteíž tudyto jdete, pohledte

a vizte, je-li bolest podobná bolesti mé."

Rovnž volá k otci ka: ,,Bože! pro jsi

mne opustil?" Tak volal, když hrozn a po-

tupn na kíži visel a když trpl rouhání od

knžl, kteí kíž obklíivše kieli a skek

vydávali kouce: „Doufal v Boha, necha ho
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nyní vysvobodí. Haha, ty, jenž rušíš chrám
Boží, sestup nyní s kíže'/' On však volal:
,,Bože mj, Bože mj, pro jsi mne opustil?"
Volá, abychom milosrdenství jeho nesmírné
znamenali, s ním rouhání s láskou trpli,
v poteb jeho vzývali a vdní byli 7 milo-
srdenství, kterým nás od zatracení vného
vykoupil.

Tak tedy jest milosrdenství vám od Boha
otce a Pána Ježíše Krista spasitele, od nhož
i pokoj vám. Uil mistr pokojný své uedlní-
ky pokojné, aby do kteréhokoli domu vstou-
pí, íkali: pokoj vám; a z mrtvých vstav vchá-
zeje k nim íkal: pokoj vám; chtje také od
nich jíti na smrt, íkal jim: pokoj zstavuji
vám, pokoj svj dávám vám. Proto také,
nejmilejší, po zpsobu jeho pokoj od nho
žádám vám; pokoj vám od nho, abyste
ctnostn žijíce nepátely, ábla, svt a tlo
pemáhali; pokoj vám od nho, abyste se
vespolek i nepátely své milovali, pokoj vám,
abjy^ste pokojn slova jeho slyšeli; j^okoj vám,
abyste rozumn mluvili (a^ od nepátel se
stehli)

;
pokoj vám, abyste prospšn mleti

doved i. Nebo ktož pokorné slyší, ten se
zlostné nevadí: kto múdré mluví, ten svárlivé
pejuáhá: ktož užitené mlí, ten svédomie ne-
brzv urazí. Proež pokoj vám, milost a milo-
srdenství (pokoj vám, abyste pokojné sv-
domí mH), milost, od híchv zachovnní.

20. List Pražanm. 89

milosrdenství, ohn vného sproštní, a po-
koj po tomto život bezcenném v radosti
vné všem vám vícím vného odpoinutí
od Boha otce a Pána Ježíše Krista spasitele
našeho, jemuž bu chvála na vky vkv.
Amen.
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XXI.

Z téže asi doby pochází list (i jeho zlo-

mek) staroeský, zachovaný v jediném valn

porušeném rukopise križovnickém. Mnoho

o dobé jeho sepsáni se vysouditi nedá; proto

nékteí jej také kladou do r. 14 14.

Forma nyní dochovaná není již Husova;

nékteré pídavky pozdjší položeny jsou tu

do závorek [rohatých]; ale tyto pídavky ne-

jsou jediné; pvodní zapsání Husove znlo

asi na mnohých ješt místech jinak a krateji.

21. List Pražanm.

Milost a pokoj od Pána našeho Ježíše Krista

bu s vámi Amen.
Tyto vci praví Pán Bóh v rozdiele svatého

Jeremiáše: Stójte na cestách a slyšte, a tžte

se o cestách starých, která by byla cesta

'dobrá, a chote na nie a naleznt te obvlaženie

dušem vašim. Stójte na cestách Božích, kte-

réž sú pokora veliká Pána Jezu Krista, mi-

21, List Pražanm. 91

losrdenstvie, trplivost, život pracovitý, ža-

lostivý a bolestný, a to až do smrti jeho

ohavné; neb on sám milý spasitel die Ute se

ode mne, že já tichý sem a pokorný srdcem.

A v jiném miest die: Piklad sem dal vám,

abv, jakož já inil sem, aby[ste] i vy inili.

A Pán Ježíš poslušen jest byl svého otce mi-

lého až do smrti: ovšem my hiešni viece

máme to initi. Stójte na cestách, ptajíce se

piln, které vedu od vné smrti k životu

vnému, a ode všie biedy k vné radosti.

A ta cesta jest tenie [Pána všemohúcieho]

a epištoly apoštolské, starý zákon a také ži-

votové svatých, jenž sú položeni v zákon
Božím, jenž svitie svými životy jakožto

slunce a msiec a jiné hvzd}^ Protož, naj-

milejši bratie a sestry v [Pánu] Bohu milé!

prosím vás pro umuenie syna Božieho,

abv[ste] rádi chodili na kázanie, chodiece

piln poslúchali, poslúchajice srozomli, sro-

zomjice zachovali, zachovajíce aby se po-

znali, poznajlce se práv aby poznali svého

najmilejšieho spasitele (neb poznati Boha
jest svrchovaná spravedlnost), poznajlce

aby[ste] jeho milovali ze všeho svého srdce

a ze všie své vole, a svého bližnieho jako

sami se, a milujíce jeho s nim se radovali bez

konce. Amen. Neb v tú dvú pikázáni záleží

vešken zákon starý i nový. Stójte na cest
a slyšte. aby[ste] pokánie hodné inili, neb
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tudy vám se piblíží královstvie nebeské.

Neb pokánie pravé jest zdravic duše, navrá-

cenie ctnosti, jakož svatý Bernard svdí
ka: Ó pokánie, zdravie duše, navrácenie
ctnosti, rozptýlenie hiechov, zkaženie pekla,

brána nebes, cesta spravedlivých, nasycenie
blahoslavených! Pešastný lovk, kterýž
pokánie svaté miluje a až do konce života

svého ostiehá! Stójte na cest Boží, bratfie

moji milí! ustavin rostúce v život svatém,
a nepestávajte dobe initi, nebo asem
svým budete žieti v nebesích nepestávajíce.
Amen.

XXIL

Když šlo o to, aby se v Kostnici sešel snm
církevní, pomýšlel uherský král Zikmund
také na to, aby se tam dostavil Hus, ovšem
s bezpeným jeho Hstem prvodním. Vc
ujednal s Husem po pání Zikmundové v let
r. 1414 pan Jindich Lefl z Lažan - Hus zá-
sadn svoHl; poslal svou odpov na nabídku
královu po Štpánu Harnsmeisterovi. Tento

22. list Husv Zikmundovi

se nám nedochoval; vime o ném toliko z de-
finitivní odpovdi Husovy Zikmundovi* viz
níže . XXIX.

I
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XXIIL

Když se Hus odhodlal na cestu do Kcstnice,

umínil si vyvrátiti dokonale žaloby svých pro-

tivník, ím dál tím více rostoucí. O jedné

takové žalob napsal celou knížku; jakýs

knz kuchmistr totiž obvinil ho, že je horší

nežU kterýkoU dábel. Hus jakémusi panu

Ctiborovi, u nhož onen knéz byl kuchmi-

strem, v této knížce leviubné vykládá, že

tvrzení toto jest nepravdivé. Knížka tato,

nkdy v let r. 14 14 psaná, má formu listu;

ale tento esky

23. list panu Ctiborovi

jest vlastn obšimý traktát, zachovaný v ne-

celém starém tisku z r. 1509 — a náleží tedy

mezi samostatné práce Husovy, mezi nimiž

byl již asto otištn.

XXJV.

K starým odprcm Husovým náležel také

jakýsi Petr (snad Petr mnich a kazatel u sv.

Khmenta, pozdji žalobce Husv), jehož

.žaloby v této dob se Husovi dostaly do ru-

kou. Hus mu toto kaceování vytkl, jak víme
z listu Ondicje z Brodu, ale jeho

24. list knzi Petrovi

(latinský) je ztracen; vime jen tolik, že Hus
v nm piše Petrovi, že žalobci sami s nim
obcovali, jako Ondej z Broda; a ,,ten tedy,

stýkav se s exkommunikováným, jest sám
exkommunikován, zbaven knžství a úadu".
(Jinak obsah byl asi podobný, jako u obou
následujicich.)

I
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XX\

K horlivým kdysi spolubojovníkm a
k ostrým pozdji žalobcm náležel mistr

Ondej z Brodu, jenž vinil Husa také z ka-

cíství, neposlušnosti atd. Na tyto žaloby

odpovdl Hus Ondejovi ostrým listem, po-

slaným nkdy v let r. 141 4 Ondejovi do
Mlníka; vytýkal kiivdu, kterou na nm
páše; povdl, že by radji zemel, nežli se

vrátil k starým mínním; jmenoval jistého

velmože, jemuž piítal nynjší svou pohanu;
vytýkal Brodoví, že cedí komáry a velbloudy

pohlcuje, že dbá více nálezk lidskvxh než

pikáiání božích ,,snad ze stracliu, kde stra-

chu není" (ukazoval, že se interdikt nezacho-

vává stejn proti všem) — a koní páním,
aby se Ondej vrátil na cestu pravdy.

Na tento list odpovdl Ondej z Brodu h-

stem rovnž drazným a velmi obšírným a

pojal do nho podstatnou ást listu Husova,
jenž je ztracen, doslovn. Odtud mžeme pak
souditi, že

25. List Husv Ondejovi z Broda.

25. list Husv Ondejovi 2 Broda

97

(latinský) zaínal slovy ,,Brate nejdražší". .

.

tvrdil dále ,,radj i chci zemíti než se vrá-

titi" . . . ,.oekávám muenictvi" . . . ,,ce-

díte komára a velblouda pohlcujete" . . .

,,nkteí se pipouštj! k svátosti oltáni,

jiní odhánjí" . . . ,,Jen pro káráni neesti,

kterých duchovenstvo, žel, následuje, trpím
stiháni a klatbu" . . . ,,Mohlo by ti staiti,

drahý, míníšli že klatba prelát je spra-

vedlivá, kdybys oznámil lidu, že oni mne
klnou a aby mne lid v niem zlém nepodpo-
roval anebo zloby se mnou se neúastnil" . . .

, Jsou-li mi svati a svtice v království ne-

beském pízniví, podle tvého úsudku jsou

odloueni od spolenosti svatých a tak od
blaženosti" . . . ,,Hle, já veejn chodím po
mst a dívají se na mne farái i knžl a
všichni vdí, že jsem v Betlém a pece ne-

staví služeb božích" . . . ,, Jestlize nepesta-
:eš týrati vrných, pjdu a budu kázati
v mst a pak zastavíš služby boží, jichž bys
neml stavit i, ani kdyby všichni áblové
z pekla pišli do Mlníka" . . . ,,<nechci po-

slouchati) však zízení vynalezených od du-
chovenstva p3'šného, jichž <ty se držíš> snad
ze strachu, kde strachu není" . . . ,,Chci té

pivolati zpt na cestu pravdy ..."

M. Jan Hus:' Listy z v>hnanstv(.



98 M. J. Hus, Listy z vyhnanství:

XXVI.

Podobné cstie ohradil se Hus v téže dob
proti žalobám, jež na nho pednášel Beneš,

kazatel u sv. Víta na hrad pražském. Beneš

rovnž jako Ondej odpovdl drazným
listem, avšak nevšímá si tolik výrok Huso-

vých jako Ondej, takže o hstu Husov,

jenž se nám rovnž nedochoval, dovídáme se

daleko mén nežli pi li^^t podchozinv

I tento

26. list knzi Benešovi

poínal oslovenim ,,Brate nejdražší '; i zdi

Hus praví ,,vís že jsem klát, ponvadž jsem

káral neesti rozbujnlého duchovenstva."

i zde patrn Hus v>týkal, že by spíše drželi

interdikt pro jednoho schismatika nežli pe
tisíc ert — a v>týkal také ,,ukvapen v

soud", kdežto Písmo jej zakazuje: ..Nesudtc

abyste nebyli souzeni."

Vyhláška dne 26. srpna 14 14. 99

XX\li

Opativ se proti žalobám dalšími obranami
(viz o nich v druhé ásti sbírky) hledl Hus
si opatiti vysvdení pravovrnosti. Zvdv,
že 27. srpna 1414 koná se v Fráze mimoádná
synoda knžská, oznámil den ped tím svj
úmysl státi každému žalobci k odpovdi,
zvláštními vyhláškami, jazykem eským, la-

tinským a nmeckým všude rozšiovanými.
Tyto vyhlášky nejsou sice doslovn stejné,
ale smysl všech jich jest týž; zde se proto
otiskuje jenom vyhláška ve znní eském,
zachovaném ve zpráv Mladenovicov.

27. Vyhláška dne 26. srpna 1414.

Já mistr Jan z Husince všemu království
eskému ohlašuji, že jsem hotov státi na
dvore knze arcibiskupov, o ty všckny ná-
roky, jimiž jsem naen kiv i naíkán; a to
v naj bližším žákovstva svolánie. Protož po-
nvadž v mnohých kútech kacíe mi obrážejí

7*
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proti spravedlnosti a právu: na jevo ped

knzem arcibiskupem vystupte ti a vedte

na m bez strachu, které ste ote mne slýchali

kacistvi. A buduli shledán v kterém bludu

anebo v kterém kacistvi, neodmlúvám jako

bludný, jako kacie utrpti. Pakli se k tomu

žádný zejména, jenžby toho chtl nam vésti,

nezastaví: tehdyž opt všemu království

oznamuji že chci s k zpráv pravd ohle-

dánie v Konstanci na obecném sboru a na

prohlášeném postaviti, budeli tu papež,

ped papežem, a ped toho sboru žákov-

stvem. A vili kto na m co bludného, anebo

co kacieského, chystáj s tam. aby to vedl

tam na m z jména svého ped prohlášeným

sborem: a já za svú pravdu nechci se likno-

vati, ni malému, ni to vehkému ádem od-

poviedati. A protož rozvažtež to dobi lidé,

ktož spravedlnost milujete, žádámli co proti

právu Božiemu aneb lidskému písmem tímto

nepravého? Pakli bych nebyl pipuštn

k slyšnie, tehdy bud svdomo všemu Ceskr

mu^královstvie, že to mú vinu neschází.

28. Vyhláška dne 30. srpna 1414, lOI

XXVIII.

\'yhláška pedchozí nemla vbec úspchu.
A když se následujícího dne, 27. srpna 14 14,
dostavili zmocnnci Husovi Jan z Jesenice,
Šimon z Tišnova a j. ped dvr arcibiskupv,
žádajíce Husovi anebo sob pístupu na sy-
nodu, aby se o pípadných žalobách mohlo
jednati, maršálek arcibiskupv Šváb ze Švá-
benic ani jim ani Husovi pístupu nepovolil.
A také na synod ani nikde jinde veejn se
proti Husovi nikdo nepostavil.

O tom o všem podává Hus novou vyhláš-
kou, jenom esky zachovanou, ale nepo-
chybn také latinsky sepsanou, zprávu králi,

královn a všemu dvoru. Vyhláška byla pi-
bita na vratech králova dvora staromstského
a otiskuje se zde podle znní ve zpráv
Mladcnovicov.

28. Vyhláška dne 30. srpna 1414.

Králov Milosti i Králové, rad jich i

zprávci dvoru králova [hofmistr], i všemu

11
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dvoru královskému. Já mistr Jan Hus ozna-

muji i také ohlašuji, že když jsem od jistých

lidi dobe zpraven, že listy sú pišly KMti od

papeže, kýmkolivék v^^pravené já nevd,
v nich s píše, aby KMt stála o to. aby z své

zem eské vv^ílel kacie rozmnožené; a

ponvadž na mé, úfám Bohu bez mého pro-

vinnie, poškk jest i s ponukem, aby pro

m neml Králova Milost utrhánie a eská

zem pohannie, rozeslal jsem mnoho listóv

i rozléprJ, poddávaje s na dvo arcibisku-

póv, že chci tu státi k své pravd najprv

ohledánie; a jestli kto v celé této eské zemi.

jenžby vdl které kacirstvi, aby s na dvoe

arcibiskupov ohlásil a tu s z jména svého

proti mn zastavil. A ponvadž žádúcí s jest

nezjevil, a knz arcibiskup mne a mých po-

runíkuov státi nedopustil: protož prosím

KMti pro spravedlivost, i králové, i jich rady

i zprávc všeho králova dvoru [hofmistr],

aby mi ráili dáti toho spravedlivé svdomie.

že sem s k tomu poddával, o to zevn listy

lepal, a že žádný v této zemi o to proti mn
s nezastavil. A pes to ješt ps všcno

ohlašuji celé eské zemi i jiným zemiem

ped asem dosti velikým, že chci státi

v Konstancí na prohlášeném sboru, budeli

tu papež, ped papežem a ped tiem obecným

sborem. A vieli kto na m které kacístvo,

chystajž s tam na ten ^bor. aby tam ped

2S. Vyhláška dne 30. srpna 1414. 103

papežem i pede vším sborem z jména svého
vedl na m, které je kdy slýchal ote mne
kacierstvie. A budeli na mne které kacier-
ství dovedeno, neodmlúvám jako kací
utrpti: jehož ufám u pln milému Bohu, že
hdem utrhavým pravdy protivníkem ne-
ppustí nad pravdii svítziti.
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Podobn oznamuje o svých vyhláškách, je-

jichž opisy (patrné jenom latinské) pikládá

Hus také i. zái r. 1414 králi Zikmundovi

v listu, jimž definitivn pijimá nabidku krá-

lovu, slibuje, že se dostavi na koncil kostnick\

a žádá pouze ,,za veejné a bezpené slyšeni".

List tento (latinský), dochovaný v jediném

rukopise videském, zavirá dlouhé jednáni

jež kromé pán Lefla a Mikše Diviika vedU

také pánové Jan z Chlumu a Václav z DubcV

o Husov cest na koncil kostnický. Vyslanec

Zikmundv sám Husa varoval: ale rozhod-

nuti Husovo, a tžké a dlouho odkládané

jest pevné: doufá, že ,,s vlí Pána Ježíše

Krista" v Kostnici zvítzí.

29. List králi Zikmundovi.

Nejjasnjšimu knížeti a pánu, p. Zikmun

do\i, králi ímskému a Uherskému atd.,

svému pánu milostivému: prosbu poníženou

29- List kráh Zikmundovi. 105

s vroucím páním svého srdce, aby mu hojn
pibývalo zdaru, míru a lásky a po správ
nynjšího života, aby mu byl darován životvný ve sláv <posílám>.
Nejjasnjší kníže a nejmilostivjší pane'

O pízni, s jakou Vaše Laskavost mne chu-
dikého nejmilostivji si všímá, pemítaje
vší silou srdce svého, nedovedu tím i oním
zpsobem odpovdti, ale cítim se zavázán
v^-prošovati si pro šastnou vládu Vaší Mti
Královské milosrdenství všemohoucího Pána
který po zásluze odmuje každého. Nedávno
poslal jsem odpov Vaší Jasnosti po Štpánu
Harnsmeisterovi, že podle zprávy p. Jindi-
cha Lefla z Lažan, jak si peje Vaše Velien-
stvo, zamýšlím ponížen šíji skloniti a jsa od
Vás chránn bezpeným prvodním listem
s vuJÍ nejV3'ššího Pána pijíti ped píští snm
Kostnický. Proež chtje toho ádn dojíti
po celé Praze dal jsem vyhlášky latinsky i

esky, jichž posílám opis, vyvsiti a po ji-
ných obcích rozeslati a na kázáních oznamo-
vati. Vaší pak Milosti žádám proFe ponížen
v Pánu, aby pro est Boží, prospch svaté
církve, též pro est království eského, jehož
ddicem aby byla Vaše Jasnost, král král
chtl a tak zpsobil, aby pirozenou náklon-
ností pála si jeho prospchu a cti: aby na
mou osobu tak ráila rozšíiti svou milost,
abych v míru picházeje v samém obecném
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snmu mohl veejn vyznati vím, již držím.

Nebo jako jsem niemu neuil v skryt, ale

veejn, kde se nejvíce scházejí misti, ba-

kalái, knží. páni. rv-tii a ostatní lid, tak

si peji ne v skryt, ale ve veejném slyšeni

býti slyšen, vyslýchán, kázati a všem, kteí

bíidou chtíti mne viniti, teba jich bude sebe

více, odpovídati s pomocí ducha Pán, A ne-

budu se, doufám, báti vyznávati Krista Pána

a za jeho zákon nejpravdivjší, nastane-li

poteba, vytrpti smrt. Sám zajisté král král

a pán panujících, Bh pravý, jsa chudý, tichý

a ponížený trpl za nás nám pozstaviv pí-

klad, abychom následovali šlépjí jeho; sám,

kterýž híchu neuinil aniž jest lest nalezena

v ústech jeho, jenž ponižuje se smrtí svou

smrt naši zmail, zavázal také nás k trpní

pokornému a to ne na prázdno, když ekl:

Blahoslavení, kteí protivenství trpí pro spra-

vedlnost, nebo jejich jest království nebeské.

O tom já. sluha jeho v nadji, teba neuži-

tený, pemítaje na mysli astji, chtl jsem

i duchovenstvo i lid pivésti k jeho následo-

vání; proež dostal jsem se v nenávist, ne

u všeho lidu, ale u tch, kteí sami Pánu

mravy svými se protiví. Byv od nich velmi

asto pohánn ped úad arcibiskupský,

vždycky jsem se ukázal nevinným; konen
byv pohnán ped stolici papežskou, nikdy

nemohl jsem si vymoci slyšeni pomocí zá-

29- List králi Zikmundovi. 107

stupe a zastánc svých. A tak jsem se ode-
vzdal do rukou nejspravedlivjšího soudce-
pro jehož slávu Vaše Laskavost, doufám se
mi postará o bezpené a veejné slyšení s vlí
1 ana Jezise Krista. Útchy jsem konen
nabyl z toho, co mi oznámil urozený a sta-tený pán Mikeš Divoký, vzácný posel Vaší
.Milosti, ze tak pátelsky a vj^trvale Vaše Vý-
sost mne má v pamti, chtíc ke konci chvali-
tebnému pivésti vc mou; což také uiní ke
cti a sláv krále králú. Psal jsem vlastní ru-
kou na den sv. Jijjí <i. záí>.

Já mistr J a n H u s,

ponížený piosebník Vašeho Velienstva
ve jménu Pána Ježíše Krista.
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XXX

Když pani eští byli >. íjna 1414 ^h^o-

máždéni na snmé spolu s arcibiskupem Kon-

rádem z Vechty v kláštee u sv. Jakuba, žá-

dal jich Hus zvláštním listem o podobné své-

dectví jako díve arcibiskupa. List tento,

asi eský, není nám dochován; ale obsah

jeho zachoval jednak Mladenovic. jednak ve-

ejné svdectví, jež dne 7- Hjna t. r. o vci

vydali jménem panstva nejv. purkrabí enk
z Vartemberka s pánv Bokem z Kunštatu

i Vilémem z Vartemberka. Podle tohoto

(eského) svdectví Hus poslal

30. list pánm na snme shromáždným

prose abychom] otázali knéze Konráda,

arcibiskupa pražského . . . xieli do nélio které

kacierstvie aneb který blud. že sé chce najprv

zde zpra^'iti aneb utrpti, jakož slusie aneb

hodné jest, nezpravilli by s; pakli nevie, aby

také to vyznal a dal jemu svdectvie toho

pod svú peetíL'
< <
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XXXI

Tžké bylo rozhodnutí Husovo jeti do
Kostnice; i z tchto zbytku jeho korespon-
dence lze se o tom pí-esvditi. Ale nejlépe
o tom svdí poslední jeho písemnosti — jsou
to jeho závti, jež zanechal po sob v Praze.
Tch zkvéti bylo jist nkolik — a jist

také byla mezi nimi závt nástupci v Betlém,
mistru Havlíkovi. Hus jist uinil poslední
poi-ízení také o své knihovn, o své kazateln,
o koleji litevskéatd. Ze všech tch závtí do-
chovala se nám, ve zpráv Mladenovicov,
jen závt žáku a kazateh Martínkovi (Marti-
novi z Volyn), krásné svdectví vážnosti a
opravdovosti Husovv.
Kdy byla psána, jest ovšem tžko íci;

obecn se mysH, že 10. íjna r. 1414, ped
odjezdem do Kostnice; ale ponvadž Hus
opravdov se staral o výpravu do Kostnice
již koncem srpna a nevdl urit, kdy se vy-
praví, mžeme vbec íci, že ji psal v po-
slední dob ped svým odjezdem (snad kon-
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cem záí nebo poátkem íjna). Zanechal ji

(latinsky) zapeetnou v obálce — a na

obálce prosbu, aby jí Martínek neotvíral až

po jeho smrti.

31. Závt Martínkovi.

(Prosim t, abys toho listu neotvíral, le

bys byl tím jist, že jsem mrtev.)

Miste Martinku, brate v Kristu noj mi-

lejší! Napomínám t v Pánu, abys se Boha

bál. jeho pikázání zachovával, spoleenství

s ženami se varoval a abys byl opatrný, sly-

šíš-li zpovdi žen, aby t pod pokr\'tstvím

žen satan neoklamal. Nebo praví Augustin:

,Nev zbožnosti, vždy im zbožnjší, tím

vilnjší a pod rouškou zbožnosti skrývá se

uvnit jed chtíe.' I stež se tedy, abys ne

pišel o nenahraditelné panictví, které dou-

fám zachováváš. Pamatuj, že od mládí tvého

jsem t uil sloužiti Kristu Ježíši a. jak bych

t byl nauil, kdybych byl mohl, za jeden

den rád, co jsem vél. Víš také, že jsem za-

tracoval lakotu a nespoádaný život knž-

ský, zaež z milosti Boží trpím pronásledo-

vání, které brzo proti mn bude dovršeno;

a nebojím se zahanben býti pro jméno Ježíše

Krista. Prosím t také srden, abys nedych-

til po obrocích; budeš-li nicmén povolán

k faráství, est Boží, spása duší a práce at

31. Závt Martínkovi. III

tebou vládne, ne majetek prasat neb polnosti.
A staneš-li se faráem, mj se na pozoru, abys
neml mladé kuchaky, abys nevzdlával více
píbytek než duši svou; hle, abys byl vzd-
lavatelem stánku duchovního, jsa naklonn
chudým a pokorný; a abys neprojídal statk
v hodech. Bojím se také, nenapravíš-H života
svého upouštje od krásných šat a nadby-
tených, že tžce budeš pokárán od Pána;
jakož 1 já nešastný budu pokárán, jenž jsem
je míval dav se svésti špatným zvykem a po-
chvalou lidí. mezi nimiž byl jsem rann proti
Bohu duchem pýchy. A proto, žes mé jed-
nání a kázaní veejné od mládí svého zna-
menit poznal, není mi teba ti více psáti.
Ale prosím t pro milosrdenství Ježíše Krista,
abys mne nenásledoval v žádné lehkomysl-
nosti, kterous na mn spatil. Víš, že jsem— bohužel — ped knžstvím svým rád a
asto hrál v šachy, mail as a asto jiné i

sebe onou hrou nešastn rozhnval. Proež
pomíjeje i jiných chyb bezpoetných, ode-
vzdávám se modlitbám tvým k Pánu nej-
milostivjšímu za odpuštní, abys si nele-
noval již vzývati jeho milosrdenství, aby
racil život mj íditi a po pekonání niem-
ností^ nynjšího vku, tla, svta a ábla,
aspo v den soudný mne usídliti v nebeské
vlasti. Bu zdráv v Kristu Ježíši se všemi
kteí ostíhají zákona jeho. Sukni šedivou



112 M. J. Hus, Listy z vyhnanství:

kdybys chtl nech si pro sebe na památku;

ale ty se štitiš, mvslim, šedivé barvy; tedy

dáš ji, komu se ti lépe bude zdáti. Sukni bilou

dáš faráovi. Žáku mému Jiímu i Jiíkovi

také dáš kopu groš nebo šedivou sukni, pro-

tože mi vrné sloužil."

VYSVTLENÍ SLOV.

Obšírnjší výklad o jazyce Husov jest podán
ve sv. I., str. 117—ng; zde se vykládají jen
nkterá mén známá slova tchto list. íshce

znaí ísla list.

Behemot, Vehemot (8)
= biblické zvíe o-

brovské, podle obv-
ejného výkladu
,,hroch".

Belial (hebr.) (16) =
niema, pak kníže
dáblú, satan.

jedno, jedné (7) =
jen(om).

kanón (16) ^ pedpis
církevního práva.

nárok (27) = žaloba.

nehoda (8) = nespráv-
nost.

obrážeti (27) =:^ vytý-
kati.

.)

= ža-

ohvlaženie (21) = o-
svžení, odpoinutí.

ostHeš (7) = ostíž;
pak hastroš.

pobéhnúti (7 .

odpadnouti.

pohon (7 . . .)

loba. obeslání.

ponuk (28) = poukaz.

poruník (8. 28) =
zástupce.

poškrk (28) --^ povst,
pomluva.

pravda (7) -- sprave-
dlnost.

pravi (7)

M. Jan Hus. 1 isty i v v'hnai.-,tví.

pravím.

8
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pepustiti, ppúšeti
(7) dopustiti, do-

volovati.

pnepis (8) = opis.

puditi (7) = vyhánti.

rozdiel (21) -= kapitola.

sentence (18) = vy-

brané \ýroky Písma
a sv. ótcú církev-

ních.

sjednávati s {j)
=

srovnávati se.

šlapati,

doufati.

= stálý.

svédomie (28) =- vy-

svdení.
tlaiti (7) =-

úfati (7) -

ústavný (7)

ustaviný.

zevný> (7) = zjevný.

zboHe (7) statek.

zákovstvo 271 = ducho-
venstvo.

Vhemot viz B e h e-

m o t.

VYKLAD JMEN.

Apoštol (5) = u Hp.sa Pavel.

Beyieš Í26), kazatel na nrad pražském u sv.

Víta, Husv odpnrce a žalobce na koncilu.

Betlém (23 a j.;. k^Ple v Praze na Starém

mst, založená í.^Qi Hanušem z Milheima a

Kížem Kramáem pro kázání slova Božího

jazykem eským: prvním kazatelem byl

m. Protiva, po nm Štpán z Kolína, jehož

1402 následoval Hus.

Bonifác IX. (I^), papež ímský (1389—m^M).
jenž YKy sesazení Václava s císaství ímskolio

r. i40t) uznal jeho odprce králem.

z Broda Ondej (24, 25), mistr, knz a prcíesoi

universitní, pítel zprvu, pak odprce a ža-

lobce Husv, zemel vr vvhnanství jaki'

profesor v T ipskii.

Wsvétlení slov. 115

Cohham viz O I d c a s 1 1 é.

Coíonna viz Kolon na.
Ctibor (z Boc í ?) (23), neznámv blíže pán
eský.

Divoký (Divúek) Mikeš (29), pán eskv v dru-
žin Zikmundov.

Fiíosof (i), u Husa pravidelné ecký uenec
Aiistotles.

ííarusmeister Štpán (29), posel Zikmundv
k Husovi.

z Hasenhurka viz Zbynk.
Havel, Havlík (2), mistr, knz a druhý kazatel

(1413—1415) v Betlém, odprce kalicha.
z Hradce viz Marek.
Jakub ze StHbra, obyejn podle drobnjší
postavy Jakoubek (4), spolužák, pítel a
stoupenec Husv, horUvý viklefovec, p-
vodce podávání svátosti oltární pod obojí
zpsobou (t 1429).

Jan XXIII. (3 atd.), papež pisský (1410—
1415). vlastním jménem Baltazar Cossa, vy-
mkl jako kardinál legát válenými skutky,
ale také mnohými neestmi; koncilem kost-
nickým uvznn a sesazen.

Jan Zlatoústý (3), patriarcha caihradský
4. století, svtec církve, slavný kazatel,
dvakrát pro útoky na císaovnu z msta
vypovzený.

Jeroným (lat. Hieronymus) (19). slavný pítel
a spolumueník (14 16) Husv.

Kardinál viz z R e j n š t e j n a.

Kolonna (3) a j., vlastn Odo de Colonna
kardmal ímský, jeden ze soudc Husových
v Kostnici, pozdji koncilem zvolen za pa-
peže jako Martin V. (141 7—143 1).

8*
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Konrád z Vechty (2Q), biskup olomucký. po-

slední arcibiskup pražský (14 13—HSO-
KHšan z Prachatic (8. 15, 16). mistr a fará

u sv. Michala na Starém msté pražském,

slavný prírodozpvtec, uitel a pozdóji pítel

Husv, r. 14 1 2 14 1
3 rektor university,

r. 1 41 3 len komise, jež mla spory nábožen-

ské urovnati.

z Lažan Lefl Jindich (29), pán eský, horlivý

ochránce Husv.
Marek z Hradce (4), pítel, stoupenec a zá-

stupce Husv, pozdéji rektor university a

kanovník pražský.

Mariin z Volyn, Martínek (2, 31), žák a stou-

penec Husv, mistr, kné£ a 141 1—1413

druhý kazatel v Betlém.

Michal de Causis (11 atd.^, fará od sv. Voj-

tcha, prchl pozdji s penzi z Cech do

íma, kde byl u dvora papežova advoká-

tem (odtud název „de Causis" = „soudný");

vedl pe eské hierarchie proti Husovi a byl

nejurputnjší žalobce Husv kostnický.

Mikeš viz Divoký.
Mikuláš z Miliína (2), žák a stoupenec Husv

mistr, knz a 1418—1428 druhý kazatel

v Betlém.

Oldcastle John, lord Cobham (17), horlivý

viklefovec anglický, r. 1418 pro kacíství

upálený.

Ondej viz z Brodu.
Ondej, biskup pražský (3), byl pro spor s krá-

lem Pemyslem I. 1216—1221 ve vyhnanstvi

v ím.
Ostijský (16). latinsky Henricus Ostiensis,

slavný theolop; XHI. století.

Vysvtlení slov 1

1

2 Pál Sitépán (3, 13, 10 atd.), starší vrstevník,
pak kolega Husv a pítel: horlivý viklefo-
vec; byl 1409 Husovým zástupcem u dvora
papežského v Bologni, byl v.šak pro kacíství
zaten, oloupen a uvznn; propuštn zekl
se viklefství a jsa r. 1413 dkanem fakulty
theologické vedl se Znojmou boj proti Hu-
sovi; byl Husv žalobce na koncilu a zemel
ve vyhnanství v Polsku.

Pcir Stejani-schi, kardinál ímský titulu ,,sv.
Andla" (3), soudce Husv, vykl nad ním
141 2 konenou klatbu.

Petr knz (24), mnich u sv. Klimenta, odprce
a žalobce Husv v Kostnici.

z Plzué Prokop (4), horlivý stoupenec Husv
a viklefovec.

Pravda (18) — u Husa asto místo Kristus.
z Rejnštejna Jan, eený Kardinál (18), mistr,
knz a fará v Petrovicích, astý posel
králv k stolici papežské (odtud ,, kardinál"),
prvodce Husv do Kostnice a vyslanec
university pražské na koncilu.

Robert, zvaný Grosseteste, Greathead (3), bi-
skup v Lincolne v Anglii v XIH. stol.,' ml
spory s králem a odvolal se do íma; byl
hlavní autoritou Viklefovou.

Stanislav viz ze Znojma.
Sybarí Jan (19), také Sigwart, sedmihradský
Nmec, profesor theologie na universit
vídeské.

Simon viz Tišnov.
Štkna Jan (18), mnich cisterciák, díve slavný

kazatel v Betlém, pak profesor university kra-
kovské (t 1408), horiivý odprce viklefství,
žaloval Znojmu i Husa r. 1408 z kacíství'
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- Vysvtlení ^lov.

Šíépán viz P á 1 e .

z Tišnova ^imon (4), horlivý stoupenec Husv,
profesor a rektor pražské university r. 141 1.

Václav IV. (II. 2S), král eský (1378— 1419).

také ímský (r. 1400 sesazený).

Viklef Jan (16 a j.). vlastn John of Wycleffe.

nejslavnjší theolog angUcký (1324— 1384),

nesmiitelnv odprce papežství a církve

ímské, první autorita Husova; hlavní jeho

díla ..Dialog" a ..Trialog;' Hus budsám peložil

do eštiny anebo se jich pekladu úastnil.

Zhynék Za-jk z Hasenburka (3. 11 atd.), arci-

biskup pražský (1403

—

1411), z poátku ve-

liký Husv píznivec, ustanovil ho svým
rádcem a kazatelem pi synodách knžských;

na konec se s Husem rozešel, když Hus se do-

máhal (a domohl toho), aby ímskému papeži

áehoi bylo v echách odato poslušenství.

Zdislav ze ZvíÝetic a z Vartenberka (4). žák a

horlivý stoupenec Husv, pozdji mistr

v umních, pední pán eský.

Zikmund (22, 30 • 0. ^rál uherský, pak ím-
ský a eský (t I437). Husv z poátku
ochránce, pak odprce.

ze Znojma Stanislav, asto jen Stanik (3, 15.

i? atd.), mistr a profesor theologie, uitel,

pak kolega Husv, hlavní stoupenec Vikle-

ív, uil remanenci; když však Štkna
r. 1408 jej žaloval u arcibiskupa, odvolal

a svj traktát o tle Kristov pepracoval;

stál pak v ele theologické fakulty s Pálem.
vedl zápas s Husem r. 14 12—14 13, šel i na

koncil kostnický ale na cest tam r. 141

4

v Jind. Hradci zemiel.

Zvifetice viz Zdislav.
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PIPOMENUTÍ

VEŠKERA PRÁVA VYHRAZENA.

Tiskem »Unie« v Prarc

Co jsem povdl v „Pipomenutích" pi
prvním a druhém svazeku List Husových
mohu prost opakovati pi tomto posledním'
obsahujícím Husovy listy kostnické.
Tato ást list Husových, akoU obsahuje

nejkrásnjší kus literárního odkazu Mistrova
jest nám ze všech jeho prací dochována nejhe.'
y^ 38 text zde uvedených jsou ztraceny (nej-
méné) 3 (. 4, 6 a 7) a 12 jich máme dosvdeno
teprve z tisku XVI. století (jsou to pivní listy
ze žaláe, . 11-16 a 19-25), 2 texty (. 18 a
28) mam dochovány jenom v jediném ruko-
pisu, jeden mžeme erpati z protokol koncilu
(^- 55) — a pro ostatní všechny jest hlavním
pramenem sbírka Mladenovicova (jen 16 text
má také vedlejší rukopisy samostatné: . i, 3.
5. 8. II, 17, 32, 37—42. 45. 47 a 51). tedy skoro
nejvtší ást této korespondence Husovy er-
pána jest z pramene jediného, ovšem velmi
.iobr(^l.r. o spolehlivého.
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Ale tím se nesnáze vydavatelovy nekoní.

Nebo nejenom že text jest mnohdy zcela jist

chybný (své konjektury jsem i v tomto svazku

omezil jen na evidentní opravy), nejenom že

datování list a jejich adresa, pes veškery zá-

sluhy práce Novotného z r. 1898. jsou stale

ješt velmi nejisté — dosti asto v této asti

nalezneme pípady, kde vydavatelé rozmanité

ty lístky a škartky. ze žaláe zasílané, špatnc

spojili v texty nyní uvnit neshodné (na dvou

místech jsem se tak snažil text upraviti znovu),

nesprávné seadili a mylné adresovali (1 v téch

pípadech na nkolika místech jsem se pokusil

o opravu). 7>e by však mou knížkou byla již

vykonána práce všecka, toho ani já nemyslím.

Znní tchto ástí, a i tu opt jsem hledl

podržeti text Marešv co možno nejvíce (de-

kuji tu opt p. dv. r. Krškovi a vl. r. Neudertovi

za laskavé svolení, abych užil jejich pekladu),

jest pece mnohem astji zmnno ne/li

v svazecích prvních. Je toho píina jednak

v pesnjším a lepším textu (texty eské tuto

vbec se zjevují po pr^'é v pesném znní ruko-

pisném). jednak v tom. že musilo býti. pn

etných odkazech, hledno k vyrovnaní pe-

kladu týchž partii, eho u Mareše nebývalo

dosti šeteno. ^^

Dosti asto pichází v tchto Uštech pnpad.

že bývají v pozdjších rukopisích pídavky, je-

jichž pvod není dosti jistý. Ty jsem položil do

Pipomenutí.
3

(závorek). Jindy bývá v latinském textu vlo-
žen úryvek eský a naopak; takové jinojazyné
vsuvky oznauji kursivou.

Jinak je zaízení textu i vysvtlivek pone-
cháno tak, jako v svazecích dívjších.

Komenský v Kšaftu mezi jinými odkazy ná-
rodu eskému porouí také deklad Písma „z p-
vodních jazyk" tak dokonalý, „že málo ješt
jest národ, kteíž by tak pravdiv, vlastn
1 jasn svaté proroky a apoštoly v svém jazyku
mluvící slyšeli". Od poátku tisku snažiU se
Cechové odkaz „epištol" svého prvního „apo-
štola", „M. Jana Husí", míti co nejpravdivjší
a nejjasnjší. A sotva na poátku vzkíšení ná-
roda eského zavál první dech svobody, zjevo-
vala se nová a nová vydání „epištol" Husových,
Oeských i (peložených do eštiny) latinských.
Práce se daila; sic ješt poád nejvtší díl

našich list Husových iní sbírka prvních vy-
davatel norimberských, kteí s takovou do-
jemnou láskou a srdeností snesli vše, co mohU
nalézti. Ale pece mžeme stopovati neustálý
pokrok v práci až do doby nejnovjší. Pišla
< hvile, kdy na den uplynulo 500 let od oné ho-
diny, v níž Hus napsal: „Nedajte sebe uhroziti,
<ihy co sem psal, netU" je tedy as, aby
národ eský mohl ísti „epištoly" svého
..apoštola" „pravdiv, vlastn a jasn". Není
inou zásluhou, že toto vydání jest od 500 let
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první, v némž Hus hovoí po prvé svými slovy

svému národu — ale jsem rád, že jsem je mohl

vydati. „Pijmiž to tedy za svj klenot, vlasti

milá" — praví Komenský, doporuuje práci

svých pedk svému národu — a nemám po-

dobn jiného pání, než aby listy Husovy staly

se vskutku ,,klenotem milé vlasti".

V Praze, dne 24. ervna 1915-
I.

V. Flajšhans, Než se Hus odebral do Kostnice, pipravil
si kromé obran také slavnou proiestaci,

osvdení viry: a podobných potom i v Kost-
nici pedložil nkolik pi vyšetování. Takové
protestace jeho pedložili jeho jménem i páni
eští a polští v Kostnici 31. kvtna 14 15 de-
putovaným koncilu a den potom králi Zik-
mundovi. Mladenovic ve své zpráv o tomto
prohlášení slovanského panstva podává pro-
testaci, již Hus díve pojal do ei „o dosta-
tenosti zákona Kristova k ízení církve",

kterou Hus hodlal na koncilu pednésti. Tato
protestace shoduje se doslova s jinou prote-
stací, kterou Hus pojal do druhé ei své
„o vysvtlení své víry", již rovnž hodlal
pednésti v Kostnici — a nepochybn .se sho-
dovala také s ostatními, nám dnes nedocho-
vanými. Proto se zde tato protestace pekládá
podle textu, citovaného panstvem eským
a polským (tito vdli sice, 70 Hus ji uvedl
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,,pri ešení jakési kvestie", ale nevdli, že

to byla e ,,o dostatenosti zákona Kristo-

va") — a v (závorkách) jsou podány doplky
podle textu druhé ei „o vysvtleni víry".

I. Protestace.

Ježto nade vše toužiin po sláv Boži, pn>-

spchu svaté církve a abych byl vrný úd

Pána Ježíše Krista, jenž jest hlava a ženich

(oné) svaté cirkve, kterou vykoupil: proto

jakož drive (astji) jsem uinil, inim i nyní

tuto protestaci, že jsem nikdy zatvrzele ne-

rekl aniž chci budoucn (co) ici, co by bylo

na odpor pravd \'íry; — konen že jsem

držel držim a držeti pevn toužím všechnu

pravdu viry, tak že drive než bych chtl

bludu protivného hájiti, spise bych v nadji

a s pomoci Pán vytrpl popravu strašnou

smrti — ano, s podporou Boží pomoci jsem

hotov bídný život vydati za zákon Kristv,

o nmž vím, vzhledem ke kterékoli jeho

ástce, že byl dán radou nejsvtjší Trojic*

a svatými lidmi Božími ke spáse pokolení

lidského byl vyhlášen.

Vím nad to jednotlivé lánky onoho zá-

kona v onom smyslu, v nmž blahoslavená

Trojice naizuje, aby byly veny, proež —
jakož v odpovdech a aktech školních i na

veejných kázáních jsem se podroboval pe-

I. Protestace. 9

asto, tak i nyní se podrobuji a budoucn
chci se pokorn podrobiti tohoto nejsvtj-

šího zákona pikázaní, poddanosti i posluš-
nosti — (dále uznávám všechny výroky
svatých doktor tento zákon vrn vyklá-
dající; ctím také všechny obecné a zvláštní
snmy církevní, dekrety, dekretálky a všech
ny zákony, kanóny a konstituce, pokud se
shodují výslovn nebo mlky se zákonem
Božím) — hotov jsa odvolati, cokoli povím,
budeli mi ukázáno, že jest to na odpor pravé
víe a pravd.

ii i'
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II.

v mstech (eských a potom, na cest,

v mstech) íšských (v Norimberce, Uhiui,

Kostnici a j.) Hus všude dával na dvee

kostelní pibíjeti latinské a nmecké veejné

vyhlášky o své cest a osob. Jednu takovou

uvádí také Mladenovic. z jehož (latinského)

textu je peklad následující. (Srovnej podobné

vyhlášky Husovy v srpnu — v díle H., . 27.)

2. Intimace cestovní.

Mistr Jan Hus již jde do Kostnice ukázati

viru, kterou posud držel, nyní drží a až do

smrti s pomocí Pána Ježíše Krista bude

držeti. Proež jakož po celém království vy-

hlásil svými intimacemi a listy, cht obecné

synode na dvoe arcibiskupa pražského ze své

víry vydati poet a píed svým odchodem

kterémukoli odprci dosti uiniti: tak i v tom-

to slavném a íšském mst vyhlašuje, chceli

mu kdo jaký blud i jaké kacíství vytýkati,

aby se chvstal na koncil, ježto on, m. Jan,

kterémukoli odprci na tom koncilu ze své

vírv hotov jest vydati poet.

3. List roz luní. 1

1

ni

Jednání se Zikmundem se protahovalo a
Hus vidl, že by ekáním na glejt se zdj-žel.

Umínil si proto jeti bez glejtu písemného
(pouze v prvodu pánu Václava z Dube a
Jana z Chlumu). Necht pak psobiti králi a
arcibiskupovi obtíží, zekl se i kázání na roz-

louenou a napsal 29. záí 14 14 svým poslu-
cham betlémským list (eský), jenž však
byl uveejnn až po skuteném jeho odjezdu
dne II. íjna. List ten jest hojn zachován
v rukopisích (datum je latinské) — a byl Hu-
sovými neprateh hned r. 14 14 peložen fa-

lešn do latiny, aby ho proti nmu užih
v Kostnici. Náleží k nejkrásnjším pracím
Husovým a byl peložen skoro do všech ja-
zyk vzdlaného svta.

3- List rozluní.

{Dáno 1. P. 1414 po svátku sv. Václava na
cd chod li do Kostnice.)

Mistr Jan Hus, v nadji knz a sluha Pána
Ježíše Krista, všem vrným milým bratím i
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I

sestrám v Pánu Ježíšovi, jenž sú Božie slovo

skrze m slýchali a pijeli: milost a pokoj od

otce Boha našeho i od ducha svatého, aby

bez poskvrny v pravd jeho pebývali.

Vrní a milí pietelé! Viete, že sem s vámi

po dlnhý as vrn pracoval, káže vám slovo

Božie bez kaciestvie a bez bludóv. jakož viete,

a má žádost byla. jest i bude až do mé smrti

vaše spasenie. A byl sem umínil vám kázati

ped svú jiezdú. nežbych odjel k svolánie do

Konstancie, a zjmena vám ohlásiti kivé

svdectvie i svdky, jenž sú proti mn svd-

ili, jež mám všecky popsány i s jich svdec-

tvími; a ti vám budu ohlášeni, proto, aby,

potupielim neb na smrt odsúdie. aby vy to

vdúce nelekali s, bych pro které kaciestvie,

jež bych držel, byl odsúzen; a také proto,

aby[ste] stáli v té pravd bez strachu a bez

viklánie, kterúž dal vám Pán Bóh skrze vrné

kazatele, a skrze m nestateného poznati;

a tetie proto, aby[ste] s umli lstivých a

pokrytých kazatelóv varovati. A již vypra-

vil sem s na cestu bez klej tu, mezi velmi

vehké a mezi mnohé nepátely, mezi nimiž

najhorši jsú domácí nepietelé, jakož na sv-

dectví poznáte, a po skonání svolánie zviete;

jichž mnoho viece bude, než jest bylo proti

našemu milosrdnému vykupiteli biskupóv i

mistróv i kniežat svtských i zákonníkóv.

Ale úfám svému milostivému, múdrému a

3. List rczluní. I?

mocnému Spasiteli, že skrze své zaslíbenie a
skrze vaši vrnu modlitbu dá mi múdrost a
statenost ducha svatého, abych setrval, a
oni aby nemohli mne na kivú stranu uchýliti;
a mi dá pokušenie, hannie, vzenie neb smrt
trpti, jakož jest sám trpl, a své najmilejšie
sluhy v též poddal, a nám dal píklad, aby-
chom pro nho a pro své spasenie trpli. On
Bóh, a my jeho stvoenie, on Pán a my sluhy,
on všeho svta král a my lidikové nesta-
terí, (on bez híchu a my hiešní) on nepo-
tebný a my potební: on taký trpl i pro
bychom my netrpli? Však naše utrpenie v mi-
losti jest naše vyištnie ot hiechóv a ot v-
ných muk zbavenie a smrt naše jest naše vítz-
stvie. Jist vrnému jeho slúze nelze jest ztra-
titi.když s jeho pomocí setrvá. Protož, milá
bratie i milé sestry, modlte s snažn, a mi
ráí dáti setrvánie, a aby m ráil ostiec od
poskvrnnie a jestli k jeho chvále a k našemu
prospchu má smrt, a mi ji ráí dáti bez
strachu zlého podstúpiti; pakli jest k našemu
lepšiemu. aby m vám ráil navrátiti, i tam
i zase veda bez poskvrny: abychom ješt
spolu v jeho zákon s pouiH, a Antikristo-
vých sietí nco porušiH, a budúcím bratím
po sob dobrý píklad ostavih. Již snad viece
v Praze m ped smrtí neuzíte: pakli mocný
Bóh m vám ráí vrátiti, tiem s veselejie
uzíme; a ovšem když v radosti nebeské spolu
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s shledáme. Bóli milosrdný, jenž svým dává

pokoj istý zde i po smrti, jenž jest z mrtvých

vyvedl pastýe velikého krvi jeho vylitím,

jenž jest našeho spasenie vné svdectva,

ra vás ve všem dobrém zpósobiti, aby plnili

jeho voli v svornosti bez roztrženie, aby ma-

jíce pokoj v ctnostech, došli vného pokoje

skrze Pána našeho Jezu Krista, jenž jest Bóh

vný a lovk pravý z Panny Marie poro-

zený. Jemuž jest chvála a bude na vky se

všemi vyvolenými, s nimiž [zde] v pravd se-

trvájic v radosti nebeské budeme pebývati.

Amen."

4. Lístek HelweJovi.

IV.

Když Hus pišel 19. íjna do Norimberka
(viz v list následujícím), psal mu hned m. Jan
Hehvel, fará u sv. Vavince, že už dávno chtl
s ním mluviti; k tomu ovšem Hus— na témže
listu — pípiskem svolil.

Tento

4- lístek Helwelovi

obsahoval jen slova, aby pišel (Helwel k Hu-
govi) — a neni nám dochován.
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V.

Cestou do Kostnice lepil Hus všude vy-

hlášky (viz zde . 2) a veejn s knžimi i laiky

disputoval. Dne 19. Hjna dorazil po osmi-

denní cesté, jak bylo obvyklo, do Norimber-

ka— a odtud píše (patrn první) svou zprávu

pátelm do Cech. velmi zevrubnou; list po-

slal asi po nkterém kupci eském, jichž tehdy

v Norimberce bylo stále hojn pítomno

Psán jest latinsky a zachován hlavn ve

zpráv Mladenovicov.

5. List pátelm v Cechách.

Pozdravení od Ježiše Krista. Vzte, že

jsem nikdy nejel v shrnuté kápi, ale zejmé

s odkrytou tvái. A když jsem vyšel z Cech,

nejprve ve mst Bárnau, drive než jsem

pišel, oekával mne fará s kaplany; a když

jsem vkroil do svtnice, tu ihned nalil mi

veliký korbel \ina a velmi laskav pijal se

svými soudruhy všecko ueni a pravil, že

vždycky byl mým pítelem. Potom v Novém
Msté velmi rádi mne vidli všickni Nmci.
Weydu jsme pešli docházejíce u množství li-

du obdivu. A když jsme pišli do Sulzbachu,
tam jsme pišli k hospod, ve které byl soud,'

Iand<ge>richt. Tam konšelm a starším za-
sedajícím v podloubí jsem ekl: ,,Ejhle, já
jsem M. Jan Hus, o kterém, jak myslím, jste
slyšeli mnoho zlého; ptejte se mne tedy."
A když jsem o mnoha vcech pojednal, velmi
pízniv všecko pijali. Pak jsme pešli Hers-
í)ruk a tu jsme penocovali v mst Laufu;
v nm pišel fará, veliký právník, s kap-
lany, s nímž jsem rozmlouval, jenž také pí-
zniv všecko pijal. A ejhle, pišh jsme do
Norimberka, ve kterém rozhlásili náš píchod
kupci, kteí nás pedešli; proež lid stál na
ulicích dívaje se a vyptávaje se, který je M.
fíus. A ped jídlem poslal mi list M. Jan Hel-
vel, fará u sv. Vavince, píše mi, že by rád
se mnou mluvil od dávné doby; oznámil
jsem mu na témž list, aby pišel, a pišel.
A protože již jsem napsal prohlášení, cht je
}'ribíti: zatím p. Václav <z Dubé> poslal pro
mne, že se sešli mšané a misti, chtíce
mne vidti a se mnou rozmlouvati: já ihned
\stav od stolu odešel jsem tam. A vzkázali
misti, abychom rozmlouvali v soukromí, a
já jim ekl: Já káži veejn i chci, aby
poslouchaH, kteíkoli budou chtíti. A hned

M. Jan Hus : Listy i Kostnice. ^
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od tc hodiny jsme rozmlouvali ped konšely

a mšany až do soumraku noního. Byl pak

tam doktor njaký Karthusian. který doka-

zoval bájen. A zpozoroval jsem, že mistru

Albertovi, farái od sv. Sebalda. se nelíbilo, že

mšané mému mínní pisvdovali. Konen
všichni misti a mšané stáli spokojeni.

Také vzte, že žádného dosud nepoznal

jsem nepítele. A v každé hospod díkem za

nocleh dávám Desatero hospodái a nkde je

lepím moukou, a hospodyn všecky s muži

velmi laskav mn pijímají. Ani klatby ni-

kde nevyhlašují a všickni chválí intimaci n-

meckou. Piznávám se tedy, že není nepá-

telství ke mn vtšího než u obyvatel krá-

lovství eského. A co bych ješt psal.? Pan

Václav a podobn pan Jan <z Chlumu> velice

šetrn a laskav se mnou zacházejí a jsou

jako hlasatelé pravdy, ale správnji bych ekl

zastánci pravdy, s nimiž za pispní Pán vše-

cko se dje zdárn. Král je na Rýn, za ním/

jde pan Václav z Leštna. a my pímo pojedemi

do Kostnice, ke které se blíží papež Jan.

Domýšlíme se zajisté, že by bylo bez užitku

jíti za králem snad na 60 mil a vraceti se do

Kostnice. . ,

Psáno v Norimberce v sobotu ped 11 tisici

panen. (20. íjna 1414)-

6. List Jakoubkovi. 19

VL

Xkdy \ prvních hodinách svého pobytu

v Kostnici psal Hus také starému priteh

mistru Jakoubkovi. Byl to nejspiše list, jimž

Hus provázel svou kvestii, pravé napsanou,

o pi-ijimáni z kalicha a již poslal píteli pímo.
List se dostal do rukou koncilu, zárove
s ostrou odpovdí Jakoubkovou: nám však

není dochován. Víme jen tolik, že tento

(patrn latinský)

6. list Jakoubkovi

obsahoval stížnost na svtský ráz koncilu a

že (mimo jiné) Hus psal Jakoubkovi takto:

..Nepátelé moji ekli, že mi nebude dáno sly-

šení, le díve zaplatím dva tisíce dukát slu-

hm Antikristovým na výlohy."

-itiia.imiáim:::-M^^
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8. List pátelm v echách. 21

VIL

Hus pijel do Kostnice 3. listopadu r. 14 14

a krom dopisu Jakoubkovi, o nmž mžeme

souditi, že jej napsal v prvních hodinách

svého pobytu, napsal také asi list svým praž-

ským poslucham, snad eský. Nebo v listé

následujícím píše. že posílá již „tvrtý list

z cizích krajin" dom. nám však jsou nyní

dochovány jen dva (zde . 5 a 8). Podle toho

i tento (eský?)

7. list Pražanm

jest nyni ztracen. Snad v nm byla zpráva

o dalši cest z Norimberka do Kostnice a

o prihod, jež se stala v Biberachu, nedaleko

ped Kostnicí. Tam totiž pan Jan z Chlumu

se úastnil tak horliv a tak úinn disputac

theologických ( o poslušnosti papeže, klatb

atd.). že vznikla povst, jakoby byl dokto-

rem theologie. Odtud pak pátelé pozdji

(v. . 32) nazývají pana Chluma žertem

„doktorandem bibrašským".

VIII.

O prvních dojmech v Kostnici podává Hus
hned nazítí 4. listopadu podrobnou zprávu
pátelm v echách. Dovídáme se o povstech
(mylná byla povést, v listu zmínná, že pa-
pež Benedikt XIII.. uznávaný jen ástí Špa-
nlska, jede na snm) a domnnkách (mylná
byla domnnka Husova, že koncil potrvá do
velikonoc, nebo zasedal až do 12. dubna
1 4 18), ale také o prvních žalobách a stíhá-

ních, jež podniká starý jeho odprce Michal
de Causis. Nicmén vc jeho dosud stojí dobe
a stžuje si pouze na drahotu v Kostnici a na
nedostatek penz.
Hus podává zprávu tuto pátelm latinsky

;

jako ostatní tyto listy je zachována ve zpráv
Mladenovicov a otištna hned po prvé r. 1537
(doplky odtud jsou v závorkách). Jedna vta
je eská: ta otištna (jakož podobn i v dal-
ších listech) kursivou. Na konec Hstu je

híka slovní, v eštin nepeložitelná, se

slovem latinským ..cunstantia", jež znamená

'M&^gmmmmmsí^g^a^, mmm iWiftiÉllill
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jednak „stálost, vytrvalost", jednak -

„Kostnice"; této híky slovní užívá pak Hus

v listech pozdójsích astéji.

8. List pátelm v echách.

Pozdraveni od Krista Ježise. Prisli jsme

do Kostnice v sobotu yo svátku Všech sva-

tých beze vši úhony, procházejice msty,

pibijejice whláškv latinské i nmecké, a

bydlime v Kostnici v ulici blízko hospody

papežovy a pišli jsme bez ochranného pr-

vodního listu. A nazejri Michal de Causl^

pibil na kostele proti mn proces a nadpis

dal s velikým textem, že ty pe jsou proti

vyobcovanému a tvrdošíjnému Janu Hu

soví a podezelému z bludaistvi a mnoho ji-

ného. Já však s pomocí Boží si toho nevší-

mám, vda, že Búh ho poslal proti mn. ab\

mi lál pro mé híchy, na zkoušku, umím-li a

chci-li nco trpti (za jeho jméno). Pan La-

cembok s p. Janem Kepkou byli u papežr

a mluvili s ním o mn. On odpovdl, že ni-

eho nechce initi násiln. Povídá se, ale

málo. že Benedikt, papež španlský, jede na

snm. Dnes jsme dostali zprávu, že vévoda

Burgundský s vévodou Brabantským ustou-

pih z pole a že prv král Zikmund b>l ped

temi dny v Cáchách a že byl korunován. :i

že prý papež se snmem na eká. A proto/'

Mtmammmmmitm

T.ist pátelm v echách. 23

ná Kostnice Cáchy jsou 70 mil, myslím, že

otva král pijde do Narozeni Pán; vedle

toho myslím, že bude konec snmu, nebude-li

perušen, asi kolem Velikonoc. A pice je dra-

há, postel je za pl dukátu na týden, kon
jsou laciní. Který byl koupen v Cechách za

šest kop, dává se za sedm dukát. My s p.

Janem poslali jsme kon do jednoho msta,
totiž do Ravenspurka, na tyi mile. A
myslím, že brzo budu míti nouzi o vci poteb-
né; proto rozdlte tu starost po pátelích,

které vyjmenovati by dlouho trvalo a ob-

lížno by bylo jich se domýšleti. Pan Lacem-
l)ok dnes jede ke králi a uložil mi, abych ped
})nchodem královým o nic se nepokoušel stran

jednání, a doufám, že budu odpovídati ve ve-

ejném slyšení. Paížských je zde mnoho a

\'lachii. ale dosud málo arcibiskup a biskup
také málo; kardinál je hojn, jezdí na mez-
cích; ,,ale jsú lacnt\ Když jsem jel na koni

do Kostnice, hned jsem slyšel, že jedou, jak

jsem jel velikým zástupem, ale sbíhal se veliký

zástup. Cechové naši mnozí na cest ztrá-

vili, cokoli mli na penzích a již trpí bídu;

a já velice trpím s nimi a nemohu všem dá-

vati. Kon p. Pibyslava pevzal p. Lacem-
hok, k však Rabštejnv nad všecky vy-

niká v síle i bujnosti; a toho jediného mám
u sebe, kdyby se udalo, že bych nkdy ke
králi mimo msto se vydal. Pozdravujte všech
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pátel, žádného nevyjímajíce atd. Toto je

tvrtý dopis z krajin cizích, daný v nedh
v noci po svátku Všech svatých v Kostnici.

2ádný Cech z rytí není v Kostnici krom
p. Jana Kepky, který mne vedl a mne chrání

skuten jako rytí a všude více káže než já,

ukazuje mou nevinnost. Dáno v Kostnici.

Modlete se k Bohu za vytrvalost v pravd.

9 Pátelm v Betlém. 25

IX.

Následujícího dne (5. listopadu) pinesl
pan Václav z Dube Husovi do Kostnice ode
dvora Zikmundova ze Špýru císaský bez-
pený prvodní list. Tento povstný „glejt"
Zikmundv znl takto: „Zikmund, z Boží mi-
losti Kímský král vždy rozmnožitel íše a
L horský, Dalmatský, Chorvatský atd. král.
všem a jednotlivým knížatm, církevním i

svtským, vévodm, markrabím, hrabatm,
panm, šlechticm, ^'ladykm. panošm, ry-
tím, manm, hejtmanm, mocnostem, vla-dam, náelníkm, celným, výbrím a úed-
níkm jakýmkoliv, obcím mst. msteek,
vesnic a míst a správcm jejich a našim ostat-
ním a svaté íše poddaným a vrnvm, k nimž
by pítomné došlo, milost královskou a vše
dobré!

Velební, ,asní, urození a viní mih!
Ctihodného mistra Jana Husa, svaté theo-

Jogie bakalái-e zízeného a mistra umní, oka-
.'» pítc mnoho \\^U\, jdoucího z království
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9. Pátelm v Betlém:

eského na obecný snm v mésté Kostnici

brzy nadcházející, jehož jsme také pijaH do
své a svaté íše obrany a ochrany, vám všem
a komukoh z vás s plnou pízní doporouíme,
žádajíce abyste ho, až k vám dojde, ráili a

méli laskavé pijmouti, vlídné s ním naklá-

dati a v tom, co se týká rychlosti a bezpenosti

jeho cesty, jak po zemi tak po vodé, okázaU

mu vli pomocnou a abyste ho se sluhy,

komi, zavazadly a jinými jeho vécmi jednot-

livými jakýmikoliv cestami, pístavy, mosty,

zemmi, panstvími, okresy, pravomocemi,
msty, msteky, hrady, vesnicemi a kterými-

koli místy jinými svými bez kteréhokoli pla-

cení dávek, mostného, mýta a zbavivše ho
kteréhokoliv jiného bemene platu a každé

vbec pekážky nechali volné jití, státi, meškati

a vrátiti se, a jemu i jeho lidem, bude-li po-

tebí, ráili a mli opatiti bezpený a jistý

prvod ke cti a vážnosti našeho kiálovského

Majestátu.

Dáno ve ^pýru. léta Pán 1414, 18. dne
íííjna, království našich Uherského atd. ^^,

ímského pak 5."

Pinesl i jiné zprávy — a Hus tyto a své

zprávy oznamuje následujícího dne opt pá-
telm do ech. List jest opt latinský a za-

chován ve zpráv Mladenovicov, odkud (jako

vtšina) otištn již r. 1537. Na zaátku jeho

nalézáme opt známou z pedešlého listu hí-

27

kou slovní se slovem ,,constantia" (- ,, Kost-
nice" a ..vytrvalost").

9- Pátelm v Betlém.

Pozdravení od Krista Ježíše. Nejmilejšít
\'zte, že si stojím dobe ve všem. Pišel jsem
bez ochranného prvodního listu papežova
do Kostnice: proste tedy Boha, aby mi dal
vytrvalost, protože mnoho protivník sil-

ných povstává proti mne. které zvlášt štve
I^rodavac odj)ustk Pasovský dkan, již pro-
bošt, a Michal de Causis, který poád pibiji
pe proti mn. Ale nieho z tohoto se ne-
bojím a nestrachuji, doufaje, že po velikém
boji veliké je vítzství a po vítzství vtší
"dmna a vtší hanba pronásledovatel.
Papež nechce rušiti pe a ekl: ,.Co já mohu?
vždy to vaši iní." Ale mluvili dva bisku-
pové a jeden doktor s p. Janem Kepkou,
abych já mlky se podrobil. A tak pozná-
vám, že se bojí mého veiejného odpovídání
d kázání, kterého doufám z Boží milosti do-
jdu, až král Zikmund pibude. Zvstoval mi
o nm p. \'áclav z Leštna, že se velice potšil,
když mu on. urozený p. Václav, ekl, že jedu
pímo do Kostnice bez ochranného prvod-
ního listu.

Ve všech mstech dobe se nám vedlo, byli
jsme poctni a ohlášení jsme dali latinská i
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nmecká v mstech íišských, v kterých jsem

ml hovory s mistry. A ml jsem pedchdce,
biskupa Bukoveckého, který o jeden nocleh

vždy nás pedjíždl a hlásal, že mne vezou

spoutaného na voze, a aby se pede mnou
mli na pozoru, protože prý poznávám myš-

lenky lidské. A tak, když jsme se piblížili

k njakému mstu, sbíhaly se (k nám) zástupy

jako na divadlo. Ale hanbu ml nepítel ze

lži a lid byl rád, když uslyšel pravdu. Jist

Kristus Ježíš je se mnou jako bojovník sta-

tený; proto nebojím se, co iní nepítel. Žijte

svat, modlete se skroušen, aby Pán milo-

srdný stál pi mn, háje ve mn až do konce

zákona svého. Dáno v noci na den sv. Lin-

harta (6. listopadu).

Myslím, že budu v nouzi o poteby, protáh-

ne-li se snm. Proto které máte za pátele,

žádejte jich za pomoc; ale nejprve žádejte

pjku. Pozdravujte všecky pátele i pítel-

kyn pobádajíce je, aby prosili Boha za mne,

protože toho jest teba.

Lístek pátelm pi dopisu Kardinálov. 29

X.

Podobn jako Hus psali nepochybn dom
i ostatní echové a také prvodí Husovi.
S jejich listy vypravoval asi také Hus listy
své.

Jednu takovou zprávu podává, souhlasnou
celkem s obma pedchozími zprávami Hu-
sovými, pražským pátelm 10. listopadu
mistr Jan Kardinál z Rejnštejna, fará v Ja-
novicích na panství p. Jana 2 Chlumu, jenž
jako vyslanec university pražské na koncil
jel spolu s Husem na jednom voze. K jeho
listu piložil Hus malý pípisek, jenž oby-
ejné se pokládá také za ást hstu Kardiná-
lova,' ale nepochybn pochází od Husa. Jest
latinský a zachoval jej Mladenovic.

10. Lístek pátelm pi dopisu Kardinálov.

„Husa není ješt peená a nebojí se upe-
ení, protože tohoto roku na sobotu ped
svátkem Martinským pipadá slavná jeha
^igíhe, kdy se husy nejedí."
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XI

O událostech v Kostnici a o j-ííhodách na

cest do Kostnice byli tedy koncem listopadu

Husovi pátelé v echách zpraveni celkem

dobe; mnoho nového nebylo co oznamovati

ponvadž papež i koncil úmyslné jednání od

kládaH, ekajíce na píchod krále Zikmunda,

jenž se stále protahoval (a do Kostnice pijel

teprve 25. prosince 14 14).

Tu Hus pipomenul si opt. vzpomínaje na

blížící se advent, svou povinnost kazatel

skou, a jako inil drive ve vyhnanství, posil

svým vrným poslucham dne 16. listopadu

14 14 opt, esky (jako v . 3-). krátk

kázání, k nmuž pipojil nkolik nadjných

slov o svém pobytu kostnickém. Zachován

jest list tento v rukopise križovnickém (vy-

znní velmi porušeném), jenž erpal již z
zprávy Mladencvicovy; a z Mladenovice byl

také záhy (již r. 1537) peložen do latiny —
pak asto otiskován i pekládán.

II. Vrným echm.

II Vrným echm.

31

Oprným a v Pánu Bohu niilvm bratím i

Kr1s't!v)

'''''""' ^'''"' "'^^"^' ^''^"'^'' ^^"^ >^^

Pokoj vám od Pána Boha a od Ježíše Kri-
sta aby hheclióv s varovali, v jeho milosti
prebyvah, v ctnostech prospievali a po smrtiv radost vénú vstii})iH.

Najmilejsí! prosím vás, abv jsúce živi ve-de zákona Božieho. pilni bvlisvcho spasenie
slysiece slovo Božie v opatrnosti, aby nedali

4 T^^V '^'^^"" Antikristovým, jenž hrie-
< IV hdu lehcie, z hiechu netreskcí, svým
starším pochlebují, hiechóv lidu neozna-
mují, sami se velebie, z svých skutkóv hono-
ru', moc svú veliie, ale Pána Ježíše Krista
X pokoe, v chudob, v trpdlivosti a v práci
nask.dovati nechtie. O nichž prorokoval
Jtst milostivy Spasitel ka: „Vstanu falešní
prorokové a svedu mnohé." A vystiehaje
sve verne, die: „Varujte se od falešných pro-
rokov, jenz pichodie k vám v ruše oviem
a vnitr jsu v de hltaví; po ovoci jich poznáte
1^; Jiste potrebie jest veliké vérnvm ki-esa-nom, aby piln sostiehali; neb die Spasitel- 1 vyvoleni^ byli by svedeni, by to^mohb

11 '
P f '

najmilejsí, bdte, aby lest á-
'H"lska nepodtrhla vás. A tiem bute pilnišé"m viece Antikrist s protiví: súdný den s

I
Sj,
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1 1. Vrným echm.

bliži, smrt mnohé trutí, a synóm Božim

nebeské s královstvie blíží. Pronž své

tlo krote, smrti s nebojte, spolu s milujte,

pamtí, rozumem i volí v Bohu vždycky

stójte. Den súdný bu vám ped oima hroz-

ný, aby nehešili, a radost vná, aby po nie

tužili; umuenie Spasitele našeho, aby s ním

a pro nho mile trpli: neb když jeho umu-

enie [sob] ku pamti pivedete, tehdy mile

všecka protivenstvie podstúpíte, lánie, hané-

nie, bitie i vzenie, a bude-li vole jeho drahá,

i smrt tlestnú pro jeho svat pravdu. Viete,

najmilejší, že hanním Antikrist na nás s
osopil a ješt mnohým na vlas je neuškodil,

jakožto i mn, a s je velmi oboil na m.
Protož prosím vás, aby[ste] snažn Pána

Boha prosili, aby mi ráil dáti múdrost, trp-

livost, pokoru i statenost k setrvání v své

pravd.

Již m jest dovedl do Konstancie beze

všie piekazy; a na všie cest jeda zjevn

jako knz, a sám s hlasit oznamuje lidu

ve všech miestech nenalezl sem zjevného ne-

pietele, aniž bych jich ml mnoho v Kon

stancí, kdyby eské žákovstvo, jenž lanžuji

po obrociech a po lakomství, lidí na cestách

nesvodili. A úfám milosrdnému Spasiteli i

vašie modlitb, že stanu v pravd Božie a/

do smrti. Vzte, že sú pro m nikdiež služby

nestavili, ani v Konstancí, v níž jest sám

53

papež za mne slúžil. Butež Pánu Bohu po-
rueni milosrdnému, Pánu Ježíšovi Bohu
pravému, synu isté Panny Marie, jenž jest
nás svú ukrutnú a ohavnú smrtí vykúpil bez
našeho zaslúženie od muk vných, od moci
(íáblovy a od hiecha. Psán list v Konstanci
na den svatého Otmara, dobrého sluhy Pána
našeho Jezu Krista, jenž jest požehnaný na
vky Amen. <i6. listopadu.>

Mistr Jan Hus, knz a sluha Boží v nadji.

M. Jan Hus: Listy z Kostnice.
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XÍI.

Nadéje Husovy za krátko dokaly se hroz-

ného zklamání; místo ke dvoru královu a na
kazatelnu chiámovou odvedla ho dne iS.

listopadu 1414 mstská stráž pied kardinálv
— a potom do vzení. Z vzení v dom ka-

novníka kostnického vsazen pak 6. prosince

do žaláe v kláštee dominikánú, tžkého,
tmavého a nezdravého, takže upadl do ne-

moci. Ale pes to nicmén byl proti nmu
zaveden proces — komise, papežem jmeno-
vaná, žádala od nho odpovdi na lánky,
odprci jeho sebrané. A výslechy svdku
daly se ped ním i v jeho nemoci. Hus vzpo-
mínal zvlášt s bolestí na slova, jimiž ho
tehdy pozdravil Pále, ka, že nebylo od vku
horšího kacíe nad Husa.
Teprve vjezdem Zikmundovým (25. pro-

since) do Kostnice se Husovi trochu polevilo.

J*.dnání, jež se o vánocích a po nich mezi
králem a koncilem dalo, toilo se také kolem
osoby Husovy. V této dob. kolem Nového

12. Lístek Janovi z Chlumu. 35

roku 141 5, Hus teprve se mohl obrátiti jed-
nothvými malými lístky, podloudn strážci
z vzení dopravovanými, na své pátele kost-
nické, v nichž žádal o nejnutnjší poteby a
prosil o vyproštní z vzení a pímluvu
u krále.

Tyto malé lístky, vesms latinské, jsou nám
dochovány jen v nejstarším tisku z r. 15^7,
ale namnoze peházené a myln spojené.'
První z nich jest lístek následující, jehož ko-
nec první tisk pipojil k listu následujícímu;
uren jest panu Janu z Chlumu, jehož písa,
bakalá Petr z Mladenovic. má Husovi opa-
titi psací poteby a zaslati bibli (patrn tu,
kterou Hus s sebou pivezl do Kostnice).'
List je psán asi krátce ped Novým rokem,
po vánocích — ale bible, pes optné prosby,'
se Husovi až do smrti nedostalo; kniha byla
patrn píliš veUká, nebylo možno ji pronésti.

12. Lístek Janovi z Chlumu.

Milostivý pane, opatete mi bibli a pošlete
l>o tomto dobrem muži. A má-Ii váš písa
l\^tr mkoust, a mi dá, a per nkolik a
malý kalamá.
O sluhovi svém Polákovi nic nevím, ani
m. Kardinálovi, leda že slyším, že Vaše

I rozenost je zde a že je u krále pána. Proež
zapísahám, proste Milosti královské i pro

3*

o
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13. Lístek Janovi z Chlumu.

mne i pro všemohoucího Boha, který jej tak

nádherné obdail dary svými, a také proto,

aby se ukázala spravedlnost a pravda k sláv

Boži a na prospch církve, aby mne vysvo-

bodil z vzeni, abych se mohl pipraviti a

k slyšeni veejnému pijíti. Vzte, že jsem

velmi stonal a dostal klystér, ale již jsem

ozdravl. Prosím, pozdravujte pány eské,

kteí jsou u dvora páné králova. Psáno mou
rukou, kterou zná váš písa Petr.

Dáno v žalái.

Pomnte husy, vy, pátelé moji.

Verejší noc skoro celou psal jsem odpo-

vdi na lánky, které Pále sestavil — a pí-

mo usiluje o mé odsouzeni. Bh mu odpus,

mne posilni!

Z7

XIII.

Podobný lístek, v tisku pipojený k násle-
dujícímu, posílá Hus snad týž den, snad o n-
co malo pozdji, opt panu Janovi z Chlu-mu, jenž neodpovdl na lístek první — Hussam v tomto lístku napomíná k opatrnosti -
ale staral se skutkem u Zikmunda, aby Hu-
sovi dostalo se vysvobození z krutého žaláe
1 veejného slyšení.

Pi výslechu slyšel Hus od Pále, že po-
kládá všechny Husovy posluchae za naka-
žené bludem o remanenci a že vymohl, abybyh hlavní stoupenci Husovi obesláni a do-
nuceni odpisáhnouti. I o tom se v lístku
zmmuje.

13- Lístek Janovi z Chlumu.

Jiná košile bu mi dána po tomto poslu
'^no Jene, naléhejte s Cechy, abv zrušenovo obesláni tch. kteí jsou obesllni T^y

Mcil mel soucit se svým ddictvím a aby ne-

Knutnirp'
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dovoloval, aby darmo bylo sužováno pro

jednoho svárlivce.

Dále abycli aspo jednou inoiil promlu-

viti ke králi, ne/ budu od>ouzen, kdvž jsem

po jeho vli sem ])i"išel a na jelio slil), že se

zdráv do Cech vrátím.

Dále lánek o odntí <^tatku> prý ji' blu-

darský. Upozornte kráUí j;ána, že bude-li

onen lánek odsouzen za blud. tu i on sám
za to, že odal biskujunu statky asné, ano

i otec jeho <Karel>, císa a král eský, od-

souzen bude jako bludai". I)(>}»isu nikonui

nedávejte nsti, le v koho máte du\ru.
jako v sebe, i že jej mlenliv p(»nese.

Dále eknte doktoru Jesenic i, aby nikte-

rak nepicházel, ani M. Jeroným, ani nikdo

z našich.

Divím se, že král pán na mne zapomnl,
a že mi ani slova nevzkazuje. A snad, dív<'

než s ním slovo promluvím, budu odsouzen.

Bude-li to jeho est, a hltdí sám.

Divím se, že žádný z Cechu nechodí d(»

žaláe, ale snad iní <tak> k mému lep

šímu. Tento lístek budiž ihned roztrhán.

í4 Pátelm v Kostnici.
39

XIV.

Xa pání vyslovené na konec h'stku pe-
<lcslého (jenž v prvotním tisku propleten
s tmito a . 12) navštívil Husa poátkem
ledna pítel Jan eený Bradáek a povédl
mu. jak pátelé, zejména pan Jan z Chlumu
o nho peují. Hus proto tímto li.stem panu
(.hlumovi a ostatním pátelm, zvláš Bra-
clackov,. jenž ho tolik potšil, dekuje a na-
/^nacuje zárove, že by snad král mohl pro
nkteré artikule \^iklefovv. jež dovolují od-
niti svtské statky duchovním, zejména ne-
^Ibalym a híšným, býti pány získán. Prosí
aby hledh pátelé, skrze krále, získati opis
obrany proti artikulm, o nichž se zmínil
v listé . 12.

14 Pátelm v Kostnici.

n^^^rt ^' "^^^^.^^^^ý P- Jene, dobrodince
nas milostivy a razný ochránce, nemrzte se
pro mne ani pro škody, které trpíte- Bh
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všemohoucí dá vám více. A prosím, pozdra-

vujte pán eských. Já o žádném nevím,

leda myslím, že pan Václav z Dube je zde a

p. Jindich Lacembok, který ekl: ,,Dobrý

muži, nehlúhaj." Máte-li, na em státi chcete,

oznamte mi to.

Jene Bradáku, pros Boha za mne, nej-

dražší, s ostatními a ui, aby král žádal

odpovdí mých, které jsou mou rukou pode-

psány, tak na lánky, které se Viklefovi

pipisují, jak na ty, které mn. A se opíší

odpovdi ty, ale žádnému ven a se neukáží,

a a se opíší, aby artikule stály dobe odd-
lené. Bude-li prohlášena má prosba, kterou

jsem dal patriarchovi, aby ji snmu ped-
ložil, nevím; myslím, že nepedloží. Zlíbí-li

se Bohu, král v jednom nebo ve dvou <lán-

cích> nález doktor pražských by zrušil,

o odnímání a o Konstantinov darování a

o <desátcích> almužnách, kterých jsem nechtl

popírati, kdyby ml njakou pohnutku. Alo

bylo by teba, aby mu byly dány nkým no

z našich.

Kdybych já byl na svobod, ekl bych mu
sám: Hledte, králi, aby se nestalo peneseni

vaší vci, které si vážíte, tajn, tak že byst"

ji už nemohl vidti.

Prosím, aby m. Jan Kardinál byl obezelý,

protože všickni byli pokušitelé, kteí se mu
zdáli páteli. A slyšel jsem od svých vyše-

14. Pátelm v Kostnici. 41

tovatel, kteí praviH: Jakýs Jan Kardinál
ten haní papeže s kardinály ka: že jsou
vsickni svatokupci. A se drží dvora králova,
]ak mže, M. Kardinál, aby ho nejali, jako
1 mne. Žádný mi víc neškodí než Pále;
"šeti ho všemohoucí Bh. On Pále všech
vdce, slédník. I naléhal, aby všickni stou-
penci byli obesláni k odpisáhli. Protože ekl
v žalái, že všickni, kteí chodí na má kázání,
ví, že po posvcení zstává chléb limotný!

I
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X\'

Konen 4. lediui mohl pan Jan z Chlumu
— list ten se nám dochoval — oznámiti Hu-
sovi s radostí, že král Zikmund vymohl u de-

putováných koncilu slyšení; že se o to páni

eští zasadí (a vyniohou), aby byl peveden
do vezení vzdušného, aby si mohl oddech-
nouti; vybízí Husa k vórnému setrvání
\- pravd Boží a prosí, aby napsal pátelm
konené rozhodnutí o pijímání pod obojí,

jež nyní stoupence Husovy rozdluje; na
konec oznamuje, že pátelé — zvlášt Jese-

nic — litují, že Hus odpovídal ve vzení ko-

misam, ale že všichni chválí jeho stálost.

Podal Husovi také zprávy o pátelích praž-

skýcli, z nichž zejména pan Jmdich z Dube,
eený Škopek, se radoval, že Hus pevné
snáší pronásledování odprc pravdy.

Na tento milý list Hus odpovídá zevrubn
(snad hned následujícího dne, 3. ledna); vy-

kládá o svých odpovdech ]M-edsedovi ko-

mise, patriarchovi caihradskému, zmiuje

15- Odpovd panu Janovi z Chlumu. 43.

se o svých odpovdech na 45 artikulu Vikle^
lovych a hlavn o útocích Michala de Causis
a Štpána Pále. Na dotaz o kalichu odpo-
vídá, že v Kostnici (ješt ped uvznním)
napsal spisek „zdaž prospívá vrným laikm
pijímati krev Kristovu pod zpsobou vína"
hojn v rukopisích dochovaný, asto tištný
a záhy do eštiny peložený. V tomto spisku
jejž poslal patrn Jakoubkovi pímo (v. 6)'
nepikazoval sice podávati pod obojí, ale do-
voloxal. Osvdení (protcstace), o níž se zde
Hus zmiuje, je táž jako v . i.

15. Odpov panu Janovi 2 Chlumu.

Co se týká oddechu, nevím kterak ';] od-
cU^chnouti^ aneb jinak se chovati, ponvadž
nevím, o cem mi bude dáno slyšení. Já žádal
jsem s osvdením ped notái a napsal jsem
zadost veškerému snmu, kterou odevzdal
js^em patriarchovi, v níž žádám, abvch sml
odpovídati na kterýkoli lánek, jako jsem
odpovídal soukromí a jako jsem vlastní ru-
kou napsal. Aneb bude-li mi dáno slyšení
abych sml odpovídati zpsobem školským'
Nebo snad mi Buh zjedná slyšení, abvcli
mohl ucíniti kázání.
Doufám od milosti Boží, že nikdy neustou^

Pim od pravdy poznan. Modlete se k Bohu
*by mne zachoval.
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O svátosti kaliclia máte spis, jejž napsal
jsem v Kostnici, v nmž jsou obsaženy d-
vody, a nevim nic jiného ici, než že evan-
gelium a list Pavlv znj i urité, a že to za-
chováváno bylo v prvotni církvi. Dá-li se to
provésti, pokuste se, aby dovoleno bylo bul-
lou aspo tem podávati, kteí z pobožnosti
by požádali s náležitým šetením okolností.

Pro soukromé odpovídání mé nemusí se

pátelé znepokojovati, ponvadž jsem ne-
vidél, jak by vc jinak mohla dopadnouti,
když skrze snm, díve než jsem byl jat,

ujednána bvla. A vvdána ])\-la bulla od ko-
misau, která v mé pítomnosti byla tena,
v níž nazýván jsem arcikacíem a svdcem
lidu. Ale doufám, že, co mluvil jsem v dom,
hlásáno bude na stechách.

Opét byl jsem tázán den ped tím, než
jsem vidél bratra svého, Jana Bradatého,
na kterýkoli ze 45 lánk. A odpovdl jsem
s prvou protestací jako díve. A ptali se na
kterýkoli lánek jednotlivé, chci-li ho hájiti.

A odpovdl jsem. že podrobím se rozhod-
nutí snmu, jako díve jsem prohlásil. A ke
každému lánku jsem ekl, jako jsem díve
o jednom prohlásil: Tenhle jest pravdivý
v tomto smyslu. I ekli: Chceš-li ho hájiti?

Odpovdl jsem: Nikoli, nýbrž podrobím se

rozhodnutí snmu.

15- Odpov panu Janovi z Chlumu. 45

Hle, Bh je svdkem, jiná odpov ne-
zdála se mi tehdy pípadnjší potom, co jsem
vlastní rukou napsal, že nechci nic zarputile
hájiti, nýbrž hotov jsem od kohokoli dáti se
pouiti. Ta otázka uinna mi byla proto,
že nkdo jim ekl. že jsem oznámil králi, že
chci hájiti tí nebo ty lánk. Proež vy-
ptávali se, zdali jsem mu nco oznámil. A ekl
jsem, že nikoli, ponvadž nikdy jsem neozná-
mil tak králi, nýbrž jakož víte atd.

Také Michal tu stál a držel list a podpi-
choval patriarchu, abych odpovídal na otáz-
ky. A mezitím pišli nkteí biskupové. Opt
navail Michal nco nového. Bh dopustil
pro híchy mé, aby on i Pále povstali <pro
mn>, nebo Michal i listy i jiné vci vyše-
tuje, a Pále v lánky skládá ty staré vci,
o nichž jsme mluvili ped mnoha lety.

Patriarcha pede všemi mnoho o tom mlu-
ví, že mám velmi mnoho penz.
Proež jeden arcibiskup mi pi slyšeni ekP

„Ty máš 70.000 dukát!" Michal ekl pede
všemi: „Haha, kam pišla plná sukn du-
kát? KoHk penz máš u panstva v Ce-
chách?" Vru ml jsem ten den tžké sou-
žení.

Jeden biskup ekl: „Tys stanovil nový zá-
kon." Jiný biskup ekl: „Ty jsi kázal všecky
ty lánky." A já také odpovdl jsem jim
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s pomoci Boži dosti tvrdó ka: ,.I'ro mi

kivditc?"

O obeslanýli nic mi nepíšete; pro nebyly

uinny njaké kroky v jich prospcli bud

od kráie nebo od oban pražských nebo od

obeslanvcli samých?

'6 Odpovcf panu Janovi z Chlumu. 47

aslT''^
'i''!'"""^--^

--^ "státních pánu mla

.tmavého '
:"P'^'- ""^ ">•' ^- '«dna

^ tmavého a nezdravého svého žaláe peve-

s^tie""™::'";.
''^"'°^'^"'

^ ^^°^'^- i«^

Sem také dostal odpovd Chlumovu nav u, predchozi list. jež se nám však nedocho!
^ ala Pan Jan pipojil také dotazv stranosvédOení a na výtku Husovu, že nepíší^ico obhaných, odpovédCl asi poukazem.

"

škopkÍvi.
"^"'""'''^'*

"^ ^P-- ° panu

List zachován, jako všecky tyto listv ienom (lafnsky) v tisku pr^-otním z r iS';

i6. Odpov panu Janovi z Chlumu.

Pot^írif '-"""'"/'''^P^"^' velice jsem seP<'tes,].
1
rosnn vas také nro Boha. abyste
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se nemrzel, že tak cVoiiho a tolik pro mne se

namáháte, proto že Bh. pán pravdy a spra

vedhiosti, jest hotov dáti odmnu.

Ti komisai chtli, naléhajíce na mne po

nkolik dní, aby vc má svena byla 12 neb

13 mistrm. A já jsem se nechtl podvoHti.

Ale když jsem vlastnc^rucn napsal odpovdi

na 45 artikul Viklefových i na jiné, které se

mi vytýkají, ihned ped notái a komisai

tmi jsem napsal protestaci, že chci státi ped
celým snmem a vydati poet z víry, kterou

držím.

Artikule, které vytáhli z knihy mé O círk\'i

pidávajíce falešn a ubírajíce, budou spate-

ny z milosti Boží i odpovd, kterou jsem na-

psal v žalái, žádné knihy nemaje na pomoc.

Dkladnjšího utšitele za dn života své-

ho jsem nenašel v nemoci nad Pálce.

Všickni duchovní komory p. papežovy a

všickni strážcové se velmi šetrn ke mne

chovají. Pán vysvobodil Jonáše z útroby vel

rybí, Daniela z jámy lvové, ti mládence z pe-

ci ohnivé, Zuzanu ze soudu kivých svdk:
i mne mže pro slávu svého jména a pro ká-

zání slova jeho, ukáže-li se to prospšným

vysvoboditi. Pakli smrt vzácná ped tvái

Pána pijde, budiž jméno Pán pochváleno.

Kdybych mohl aspo krále uvidti jednou

s našimi Cechy, potšil bych *^e.

16. Odpov panu Janovi z Chlumu. 49.

Velice jsem se zaradoval z novin. Jist po-
tšil mne Pán. O zdra\1 pana Jindicha Škop-
ka rád jsem slyšel. Bibli mi poslati jest dobré.
Nezarmucujte se pro mne. Nebo koho se to
týká? Psáno v žalái o pl noci.
Prosím vás, tohoto vrného pítele mého

odmte, kterému jsem obzvlášt zavázán.

M. Jan Hus: Listy x Kostnice.



H Ko-^tnice.

Sotvii/ Hus ])0(lal ()(l|)(>vo(T na hlavní arti

kule žal '.. bvly nui ])rciil()/.eny <liilší arti

knU' v\ ' z jeho l:nih a z vý[X)vOtlí svOvlku

SU\ tody prácf i tuhé -- lU-*' v;, m<^n

p-.-oce na potrhancir.. Irojhranncm c.uu i^

ijlij Ur; :-vým pražským poslu

channi uhu' i<i. nelx). podle jiného iuk(

pi.su. - !<Mlna I

j
.

/lulajc jicli. aby se zan

modlili • i-t tor» tToslali i);át(.'lé hned do

pj-ahx ' '!,\!ik jej etl a ukazoval

v Betlenu \uiajc-. ..llului. Uusi již s papii"

nedostává!'* - odtud také zvdli o n
jeho k>stnití odprci. Zachován jest

zpráv Mladcnovicov a v rukopise križt)'

nickni

17. List Pražanm.

Bóh s vámi ra(' býti, a.l)\- proti zlosti. i>r«'ii

(íáblu. \nin\ svtu a tlu stojierc setrvali.

Xajmiljsí' Prosím vás já v žalái sídi

Y^^^y.
;. . ^ivdim, pr(» Páua P>olia v nád n

trp, V'UA jrst npv'*''V'i n.;. n^;i...tiv i ,

17. I.i^t i^raxaiiúm. 51

imJii \eiikú a upei u/(lrnvii, pepustil nepiá-
tely vehni tulíc ty, jimž sem já mnoho dob-
rého inil a srdené je miloval— pfDsim vás,
prostež Pána Boha za m. a se nuiú rái
b\Hi. \ iin samém nadji mám a v vašie
modlitb, ze mi dá ^^trvati v své milosti az
do smrti. Ráí-li m nynie k sobe jK)jieti, bu
jeiu> svatá vole; pakli rái vám m navrá-
titi, také bud jeiio svatá vole. Jist tba
mi jí^st \eliké pomoei; avšak viem, že on ne-
píjnisti na m nižáchiéluKUtqxníie ani poku-
senie. jedno })ro mé i pro vaše h\mt\ aby-
chom jsúce zkušeni a set^^•ajic. velikú od-
platu vzeli

A \< /tc že ten list, kterýž sem vám po
sob ostavil vyjev ven. velmi jsú jej lživ
ntípiietejé v latinu ])i'eložili, a artikulóv proti
milé a toliko kusóv vydávají, že mám dosti
I)sáti, asto odpovieaje z žaláe. A nenie
lovka, jenž by poradil, krom milosrdného
Pána Ježíše, jenž jest íekl svým vrným:
Dám vám ústa a múdrost, jíž nebudu moci
dolati všichni protivnic i vaši. O najmilejší!

l)onuite, že žádostivé pracoval sem s vámi,
a \ždy žíidám vašeho spasenie i n^^ie jsa
\' žalái a u veUkém pokušení.

1'sán [v Konstancí] v solx)tu ten den ped
sv. Fabiánem <i9. lednp.>.

(Nejx)(hybuji. že o mn njakou zmínku
<v modlit1)ách svvch> uiníte. Amen.)

o
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19. Petrovi z Mladenovic. 53

XVITI.

V jednom rukopise klementinské knihovny

pražské uvádí se pípisek, jejž Hus si uinil

21. ledna do svého breviáe, pozdéji klášteru

ingelheimskému poslaného. Možno též, že jej

uinil i na prázdné místo nkterého listu

pátel. Tento

18. pípisek kostnický

zní: ,,Bžícího léta Pán <I4I5> na den sv

Anežky <3i. ledna> slavné panny a muenict

odíkav jitní hodinky asi o plnoci v žaláii

msta Kostnice za asu koncilu, jenž skrz

zástupce vedl proti mn pi o mnohých elán

cích, do konce jsem peetl výtahy z knih .1

nemohl jsem úpln opraviti, protože jsem

neml bible."

I

XIX.

List Jakoubkovi poslaný (viz . 6) dostal
se do rukou koncilu; jak nepíjemné to bylo
Husovi, když mu jej pedseda komise, patri-

archa caihradský, nkdy koncem ledna ped-
ložil, vidíme z tohoto lístku, v nmž si na
neopatrnost Jakoubkovu stžuje Petrovi
z Mladenovic. \'zpomíná také pedchozího
hstu Pražanm; list faráe Janovického, na
konec zmínný, jest zpráva pítele m. Kardi-
nála (v. zde . 10.)

19. Petrovi z Mladenovic.

Z vzeni tohoto dosud žádného listu jsem
nenapsal, leda onen, jestli jste poslali, aby
se za mne modlili. Snad víte o listu, který
jsem poslal M. Jakoubkovi, ve kterém jsem
psal tak: ,,Nepátelé moji mi ekli, že mi
nebude dáno žádné slyšeni, nezaplatím-li dri-

ye dva tisíce dukát sluhm antikristovým
na útraty/* A toho listu opis i odpov M.
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1\ < >^t niíC:

Jakuba dlouhou a jak myslím tvrdou, Michal

si opatil. A pišed s patriarchou a s notái

i svdky, pi emž byl M. Mikuláš Stojin.

stál naproti. A jeden z komisa ptal se mne

pod písahou dávaje mi peísti miij opis,

je-li mj? Odpovdl jsem. že ano. AmysHm,

že jsem nebyl krom pozdravení M. Pálce

tak zmaten v mysli, jak tmi listy, maje

bolest nad niemností ^lichala a jeho slídiu

a nad M. Jakoubkem, který nejvíce káže,

aby se lid^ mli na pozoru ped pokrytci a

sám nejvíce se dává klamati pokrytci a ví
pokrytcm; a mvslím. že napsal tvrdý list,

kterého jsem nepeetl. Oba totiž opisy byly

na jednom list a myslil jsem na i)rvní po-

hled, že to nebyla odpovd na <dopis> muj,

ale že to bvl opis listu faráe Janovickh.).

í..ía^"« ^.•,;„fc--^.

j í.t I ; u
I
., ii< u,r.u. 55

X\.

r|X)lu s jLTikeni j Virovi z Mladcnovic po-

bílá Hus obšimojsí jtaini Jariovi z (.liliimu.

\ raci se k žiulosti s\é zíi xecjii slyšeni, vy-

j»ítává hlavni \ýlky (tii se (ic)\ ídíune, že

»)(lpurci mli \ rii]vt)ii ziiiánn'' oh.šírný sjjís

lliisiiv ])roti odjíusÍKw > \n bukini pa])ežským

(viz vs\azku 1. c. 30), ale ttké opis Husova
odvoláni ke Kiistu (II. . 3) a peklad listu

rozhicníiio (zde . 3). Zárove prosí, aby mu
|X>slíiU prolestaci }>ro koncil pHclivstanou

(zde . I) a žádá, ab'> iX) slyšení nebyl již

vznn,
I^ist tento, jakož i pedchozí a následující

;sf)n í)[)t známy jenom z prvnilio (latinského),

disku z r. 1337.

2Q List panu Janovi z Chlumu.

Ncní-li P^^^*^" "^^U ^i^t do Cech, schovejte

j a nep*'

škodu at
a neiV^^^^*'Í^^''

protože by mohl býti na
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Dále, nech se král optá, kdo má býti mým
soudcem, protože snm ani mne nepovolal,
ani mne neobeslal, ani nikdy nebyl jsem ob-
žalován ped snmem, a snm mne uvznil
a zástupce svého proti mn ustanovil.

Dále prosím, urozený a n]ilostivý pane
Jene, bude-li mi dáno slyšeni, aby byl král
pítomen a aby mi blízko nho bylo vyká-
záno místo, aby mne mohl dobe slyšeti a mi
rozumti. I vy také s p. Jindichem, s p. Vá-
clavem a jinými vbec, bude-li možná, bute
pítomni a poslouchejte, co Pán Ježíš Kristus,
mj zástupce i obhájce i soudce nejmilosti-
vjší, dá mi v ústa, abyste, a umru, a- budu
iiv, mohli býti pravdivými a schopnými svd-
ky, aby lhái neíkali, že jsem ustoupil od
pravdy, kterou jsem kázal.

Dále vzte, že jsem ped svdky a zapiso-
vateli ve vzení žádal komisav, aby mi ur-
ili zástupce a obhájce: oni to slíbili a potom
dáti nechtli. Já jsem se svil Pánu Ježíši
Kristu, aby sám zastupoval i hájil i soudil
pi mou.

Dále: vezte, že nemají, jak myshm, stíž-

nosti proti mn, než ž jsem pekážel bulle
o zdvižení kíže. A mají spis mj, který byl
ten mn do oí; a já jsem jej uznal.
Druhé mají proti mn. že jsem byl tak

dlouho v exkomunikaci a konal služby
<l)oží> atd.

21, List panu Janovi z Chlumu. 57

Tetí, že jsem se odvolal od papeže. Nebo
ctil odvolání pede mnou, o kterém s myslí
veselou a s úsmvem jsem pede všemi ekl
ze ]e mé.

tvrté, že jsem zanechal po sob list který
byl ten v Betlém, který velmi zle nepá-
telé peložili a vyložili, ve kterém jsem po-
ložil, že odcházím bez ochranného prvod-
ního listu. — Na to vy eknete, že já jsem
nemel, když jsem vyšel, ochranného prvod-
ního hstu papežova. Druhé, že jsem nevdl
zdali bylo vaší povinností se mnou vyjíti'
když jsem psal ten list.

'

Dále, kéž bych mohl míti protestaci vlo-
ženou do kvestie, kterou jsem chtl roze-
šiti. A žádost za slyšeni váš písa Petr mže
sestaviti.

Dále, bude-li mi dáno slyšení, aby po nm
král pán nedovoloval mne opt striti do v-
zení, abych mohl užívati rady vaší a pátel
a kdyby se Bohu líbilo, nco' králi pánu íci
pro dobro kesanstva i jeho.
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I.

Ale veliké luiináliání i^)sk'(lních dni ani

v novéin, lepším vezení nezstalo na llPia

bez uinlai. Kozueniolil se opi-t tžxe íi kon-

cem ledna a poátkem února nrvrdli .tri

pátelé o mm. ani on o nich. 1
<lv/

nzilnivil, mvslil, že již odešli.

Tn jej poCátkem hiczna nel>o koncem

února n.ivštívil mistr Kiišan. Hus tou do

bon pracoval o nialýrh traktátech !kitinsk> ch)

pro své strážce. P' i^. února složil stnižci

Jaknbovi traktát „u pokání". Kolem i. bíez-

na složil pro svého strážce Roberta tniktálkx

„o víe. (hsUeni a otenáši'', dále ,.o híchu

smrtelném", pak 4. bi-ezna tfíiktátek „o man-

želství" a 3. bezna ..o sxátosti tla a kr\-

Páné"; v téže asi dobr strážci Jiímu ,,c IX)-

ziuiní a milovA"? T^oha" a „o tech nepáte-

lích lovka a .ednii hii!í;ích smrtelných"

Krišan asi schvaUl tv to jeho práce, jež Hus

opisoval dvojmo — a pinesl mn také li-

pana z CUlumu, nám nedochovány. Pan Jai-

uiX)zonu)val 1... ^..,)ik\ žalobnc, které
j/cdložil koncilu Gerson. kanclé nni\ormty
paížské; mínil asi. aby Hus na n odpovdl.
Hus xykládá 5. bezna, pro tak niniti ne-
mže, a žádá aa výklad snu — b\ I v tchto
dol)ách trápen horenými vidními a ped-
povídal také vci budoucí.

List dochován jest opt jenom v nejstar-
ším tisku — a jest tam rozdlen ve dva; je-

jich souvislost ukázal ]X) prvé 1898 prof. Xo-
votiiý. Ale pres lo není ješt úpln jisto,

není-h posleílnicli pt odstaven list samo-
stattiý, jejž první vvdavatelé nesprávn rrjZ'

trhli.

21. List panu Janovi z Chlumu.

^lilostivy pane, velice st- raduji ze zdra-
ví vaí^eho nynjšího, z vrné a milostivé vy-
-rvalusti Vaší v namáhání, které i)ro mne
ibohcho máte; té vám více než jiným Búh
dopál, vás mn dal za pomocníka, jak dou-
fám k vašemu dobru v /ivot pítomném i

vném. Proež pro milosrdenství Boži pro-
sím, abyste oekával konec jednání, jako
^vWx Ježíše Krista. Jestli ])an Jan z Janovic,
který se mnou výlohy mél, zdráv

,^

prosím
hovejte jej u sebe.

1) urozeném panu \'áclavu z Dube rád zví-
dám, jt^jž prosím pozdravujte modlitbami
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mými v žalái zavenými a vyslovte mu
diky za vrnou podporu. Všecky jiné vrné

Cechy pozdravujte.

Vyitám si, že vida z nenadání mistra

Kišana, nemohl jsem zadržeti slz, které mi

vytryskly, vida vrného uitele svého a ob-

-zvláštniho dobrodince.

O vás jsem slyšel, že prý jste s celou eledi

svou dávno odešel, ale již utšila se duše

má. Nejdobrotivjší Bh brzy mne pot-

šuje, brzy zarmucuje, ale doufám, že stáW

jest se mnou v souženi. Nebo opt strašUv

jsem trpl kamenem, kteréž nemoci drive ni-

kdy jsem neml, a tžkým dávením a zimni-

cemi. Již báli se hlídai, že zemru, a vyvedli

mne ze žaláe.

lánky mnohé z pytle lží a jiné z téhož

pytle, jakož i ty, na nž máte odpovdi, byly

mi te pedloženy. A na váš list neodvažuji

•se psáti odpovdi na lánky paížské, pon-

vadž bych jich nemohl ped hlídai ukrýti;

tudiž upustiti od toho, dobré jest pro uvaro-

vání nebezpeenství od onoho vrného pí-

tele našeho, kterého vam doporuuji.

Rád bych vás vidl s panem Václavem a

mistrem Kišanem. Myslím, kdybyste pro

mluvili s biskupem místokomoím, že by on

dovolil vás vpustiti, ale musíte aspo vy la-

tinsky mluviti ped hlídai, jimž pi odchodu

.,Otec" váš dá zpropitné podle hoílxiOí-:ti vaš'

2 2. Petru z Mladenovic. 6r

Neml jsem odvahy podržeti lánky u sebe.
Spis ,,o pikázáních Božích" dejte opsati Pe-
trovi. Proti lánkm kanclée Paížského,
budu-li živ, psáti budu; pakli zemru, Bh
v den soudný psáti bude zeteln. Jan Že-
lezný, vrný bratr v Kristu, nevím kde jest.

Zda mistr Kišan s vámi bydlí, nevím;
prosím, pozdravujte jej a pana Václava a jiné
Cechy vrné.

Nemrzte se, že vydání jsou veliká; uskrov-
nte se, jak mžete. Jesthže Bh Husu vy-
svobodí ze žaláe, zpsobí, že toho nákladu
pranic nebudete litovati. Dostojte slibm,
prosím.

Jestli tu pan Jindich z Plumlova nebo
Ctibor z Boczi (?), prosím, pozdravujte je a
všecky <vmé> Cechy.

Zítra bude tomu osm nedl, co Hus dána
byla k refektái.

Vznešený a milostivý pane, ochránce prav-
dy spolu s panem Jindichem, stjte vytrvale,
až pijde konec, k nmuž Pán Ježíš Kristus
uiní se mnou k sláv své a k shlazení hích
mých. Jej za nejvrnjšího pítele vám od-
poruuji a líbí se mi, co jste uinili. Rád bych
vidl, aby král pán dal si pedložiti odpovdi
mé na lánky Viklefovy. Ó, kéž by Bh na-
dchl ústa jeho, aby se zasadil s knížaty
o pravdu.

jí

n

1^.

m



J A'"

li--

62 M. J. Hu5, Lisiv' z Kostnice

:

2 2. Petru z Mladencvic

Kristova" a vera jrdcn ,,o manželství"; p«

zdi ji dejte je opsati. Na\'štivili mne njací ry-

tíi polští, ni; však Ccliové, jen jeden ech
bvl s nimi.

\ vložte sen této noci. \'idel jsem. jak v Bel

lém zniiti chtli všecky obrazy Kristovy

niili je. Já násh^dujiciho dne jsem vstal

vidvl jsem mnoho malí, kteí zhotovili krá-

njší a <'tnjši obrazv, na které s radostí jseiu

patiil. A malíi s mnohým lidem mluvili: A
pijdou biskupové a kneží a nií je nám! A na

to mnozí zástupové se radovali v B(ítlémé n

já ^ nimi. Probudiv pak s, ])OZ()roval jser

že se usmívám.
Dále: rozhlásih již mnohým lidem. /

písmo v Betléme zniili chtí. Pošlu Vám opi>

traktátu, kterv jsem dvojnásob pepsal.

XXII.

Na list Hiisuv o(l{X)\i<ll l>e(r z Mladenovic
ješt téhož í\^m- (3. bezna) výkladem snu,

jejž jxxlal pan Jan z (^lihunii, který se pi
lom žertovné iiazýv,' 'ioktorcm bibraš-

skýn* (o pvodu tóno uázvu viz shora

\ \ kláda, že sen ten zuamciiá, že

Hus i^ejenom jk) smrti tm, kteí obrn /v iii-

Oáli. na vzdor nové obrazy Kriiilovv. totiž

živol\ životu Kristovu ]K)ílobné, \vmaluje,
nýbrž že ješt v touUo život bude život

Kristv horliv piedkládati a ol^novovati.

VykláíU"! t\\ také jiný sen (jejž Hus ml již

drive a smid KMšianevi \ykláda!), jak hu.sa

v moi sama phijic zdála se opírali o skálu,

iož prý znamená jKívnou oporu (v Kristovi).

]'rnví také. že pátelé jeho spisy se velice t*í,

-.^ ybizí zárt)ve Husa, aby neclial fantasií

a hledl se nulji pHpniviti na vyvrácení ná-
mitek.

Na tento list odjiovídá brzy potom (snad
již (). biezna) Hus Petru z M ladno vic listem

(latinským), rovnž jen v ])rvním wílání
ášténéni ít^:^;) zachovnnvm.
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22. Petru z Mladenovic.

Dobré potchy dostalo se mi ze všeho svr-

chu psaného. Doktor Bibrašský shoduje so

u výkladu s mínním mým, ovšem platí zná-

mý pedpis Katonv: ,,Na sny nedbej!" jakož

i pikázání Boží, abychom se sny neobírali.

Nicmén doufám, že život Kristv, který slo-

vem jeho v Betlém malován byl ode mne
v srdcích lidských, který zniiti chtli v Bet

lém nejprve pikazujíce, aby kázáno nebylo

v kapHch a v Betlém, potom, aby Betlém

se zemí byl srovnán, že ten život Kristv lépe

malován bude od etnjších kazatel lepších

než já k radosti lidu, který miluje život Kri-

stv. A z toho já tšiti se budu, jak praví dok-

tor, probude se, to jest vstana z mrtvých

A pismo <nepomine>, které jest na stnách

v Betlém, proti nmuž Pále nejvíce horlí

prav, že skrze n uvedl jsem bludy do lidu.

A týž Pále nejusilovnji se vynasnažuje, aby

smazáno bylo to písmo, a aby mne ponížil co

nejvíce, ježto mne nemocí zchváceného ped
mnohými pozdravil pozdravením nejhroz

njším, které, bude-li se líbiti Bohu, pozdji

rám povím.

Pemýšlení o námitkách ponechal jsem Pá-

nu Bohu, k nmuž jsem se odvolal, jejž v\

vohl jsem sob za soudce, zástupce a obhájc

u pítomnosti komisa výslovné ka: Pán

m

22. Petru z Mladenovic. 65

Ježíš bu mým obhájcem a zástupcem, který
ás všecky v brzku bude souditi: jemu ode-

vzdal jsem pi svou, jakož i on pi svou ode-
vzdal Bohu Otci. On to jest, který ekl jak
uvádí pan doktor Bibrašský: „Neuvažujte"
atd. Nebo ekl Kristus: „Protož složtež to
v srdcích svých, abyste nebyli peliví, kterak
by.ste odpovídati mli; já zajisté dám vám
ústa a moudrost, kteréž nebudou moci odo-
lati ani proti ni ostáti všickni protivníci vaši."
A k tomu praví blahoslavený Jeroným- Ja-
ko by zjevn ekl Pán: „Nestrachujte se,"ne-
deste se, vy k zápasu pistoupíte, ale já bo-
juji, vy slova pronášíte, ale já jsem, který
mluvím." "^

A dále praví se: „Budete pak vydáváni i

od rodi a bratí, od píbuzných i od pátel
a zabijí <nkteré> z vás." „Menší bolest zlo
zpsobuje, jehož od cizích zakoušíme. Více
\ sak nás ty útrapy souží, které od tch trpí-
me, na jichž smýšlení jsme spoléhali, po-
nvadž s pohromou tlesnou svírá nás bolest
/.tracené lásky." Tak <píše> Jeroným. A zej-
má jest bolest má stran Pálce. Vru, doktor
Hibrašský jest nad pana Jindicha a nad mi-
tra Jana z Janovic. Ostatní pozdji, bude-li
í Bohu líbiti, ve známost vejde.
Pokynu, který mi dal doktor Bibrašský
zhledem k listm, a sám šetí, ponvadž
raví Knstus: „Nepátelé lovka jsou do-
M. Jan Hui :LUty i Kostnice.

i



66 M. J. Hus, Listy z Kostnice:

mácí jeho." Rovnž pravi: „Vydáváni bu-

dete od rodi" atd. Budte zdrávi a zacho-

vejte stálost v Kostnici všickni, kteí pospolu

jste. Pozdravujte, prosim, všecky pátele,

ale opatrn, aby se neeklo: jak vité, že já

je pozdravuji?

23 Pátehim v Kostnici. 67

XXÍII.

Krom Petra z Mladenovic odpovdl na
hoejší list Husv (. 21) také pan Jan z Chlu-
mu sám; vykládá, že vc Husova je na dobré
cest, ale že vznikly prtahy; pátelé že bydh
u vdovy Fidy; list (. 17), jejž Hus pál si

zadržeti, že se již dostal do ech — a prosí

zárove, aby napsal Hus pátelm nco pot-
šitelného, výtky jemu že jsou nesprávné.

Hus odpovídá listem pátelm v Kostnici,

k nmuž piloženo dvojí veršování o žalái;

omlouvá svou výtku —^ jí že nemínil pana
Jana a lituje, že letos o vehkonocích nebude
moci pistoupiti k stolu Pán. List jest psán
nkdy v první polovici bezna, zachován
(ale jen v malých troskách) také v rukopi-

sích, hlavním pramenem jest však pro opt
první tisk z r. 1537.

23. Pátelm v Kostnici.

Byv dopisem potšen toto v odvet píteli pí.ii.

Velryba, jáma, ohe a svdek zahubit s to nebyH
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Jonáše, Danjele. mládce tri. Zuzanu, ponvadž byli

Spravedliv, mravný, isti, ona cudná, nadj mající

V Pána spravedlivého, jenž chrání v nj doufající.

Laskav on Husu mže také z vzení ohavného

Vysvobodit zavenou, a asto urazila jeho,

Však vzení ji oišuje, plakat uí se a káti.

Smích mu ve plá zmujíc, aby dobe se nauil
znáti,

Jak Kristus byl tupen, by vidl, jak kivda se páše

V svtle pravém, a uav hlavu pozdviženou Sata-

náše,

Smrtí vítzství si dobyl a vešel v život vný.

Bh milosrdný zachovejž a posilujž vás

v milosti své a dej vám spolu se mnou vy-

trvalost v Kostnici, ponvadž budeme-li vy-

trvalými, uzíme pomoc Pán nad sebou.

Teprve nyní uím se rozumti žaltái, oprav-

dov se modliti, pochopovati pohanní Kri-

stovo a utrpení muedlník, ponvadž praví

Isaiáš: ,,Soužení dává pochopení." A opt:

,,Kdo nebyl zkoušen, co ten ví?"

Nerozumím, eho žádá doktor Bibrašský,

o nm nic nemyslí Husa, vzhledem k nedba-

losti ve psaní, jen a zstane zdráv na tle.

Pedevším však zdraví duše bu od Pána

v nm posilnno, a doufám, že toto zdraví

spolu se zdravím tla v nm bude se vzmá-

hati a po smrti se všemi svatými šastn
bude dovršeno.

Krátké jsou i a žalá litanie, modlitby noní.

Hóry i jednotlivé, vigilie íkati snadné.

23. Pátelm v Kostnici. 69

Kristus trpl, trpmež my také, aby útrapy naše
nic nejsouce aneb jen malé. viny shladily na?e '

Bud s námi Kristu.s, a nezhltí nás Antikristus.

Radujte se všichni, kteí pospolu jste
v Pánu, pozdravujte se vespolek a pipra-
vujte se, abyste hodn ped svátky veliko-
noními pijali tlo Pán, jehož jsem já, po-
kud se ve svátosti pijímá, po delší as po-
hešoval a dosud ješt, pokud se Bohu líbiti
bude, pohešovati budu. A nedivím se tomu
nebo apoštolov Kristovi a mnozí jiní svatí
v žaláích a na pouštích rovnž ho nemli

Raduji se, že spolu stojíte, a že Železná
Brada se všemi dobrému zdraví se tší. Já
též jsem zcela zdráv, jak doufám v Kristu
Ježíši, a lépe budu zdráv po smrti, jestliže
pikázání Boží do konce zachovám. O, kéž
by mi Bh dopál asu, abych psáti mohl
proti lžím kanclée Paížského, jenž tak ne-
rozvážliv a nespravedliv ped tak velikým
množstvím se neostýchal bližního bluda-
stvím naknouti. Ale snad Bh psaní mé
mou nebo jeho smrtí pedejde a lépe na soud
vše vymezí, než bych já napsal.
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XXIV.

Po útoku papežové z Kostnice (20. bezna)

odešli i strážcové Husovi -^ a Hus úplno

v žalái opuštn žádá k veeni 24. bezna,

na nedéli kvtnou, pátel za r>xhlou pomoc.

Listek zachován jen tiskem z r. 1537.

24. Pátelm v Kostnici.

Již všickni strážcové moji odcházejí a ne-

budu míti co jísti a nevím, co se mi pihodí

v žalái. Prosím, obrate se s jinými pány na

krále, aby njaký konec uinil se ninou, aby

neml pro mne i hích i zahanbení.

Rovnž'prosím, abysteVrišli ke mne s pány

eskými, 'ponvadž nutn ^musím mluviti

s vámi. •

Urozený pane Jene s panem Václavem a

jinými, obrafte se rychle na krále pána, po-

nvadž v prtahu je nebezpeenství, protož

nutno jest. aby se to stalo co nejdíve. Ostatní

24, Panu Janovi z Chlumce. 71

vci, kterých bych od vás žádal, rychle a
dobe pochopte.

Bojím se, aby mne neodvezl s sebou v noci
náelník dvora papežského, nebo dnes z-
stane v kláštee. Biskup Kostnický poslal
mi list oznamuje, že nechce míti se mnou co
dlati. Totéž uinili kardinálové.

Milujete-li ubohou Husu, postarejte se,

aby král od svého dvora dal strážce, nebo
mne vysvobodil ze žaláe tohoto veera.
Psáno v žalái, v pozdní hodinu nedle:
,,Domine ne longe."
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XXV.

žádost Husova nebyla oslyšena; páni ho

navštívili a pan Jan z Chlumu došel skutené

ke králi — ovšem mam. Proto Hus mu píše

zvláštní lístek veer téhož dne (24. bezna)

;

nedlouho potom dcstavili se zbroj enci bi-

skupa kostnického a odvezli ho do nejkni-

tjšího žaláe —• na Gottlieben.

25. Panu Janovi z Chlumu.

Velice mne potšila návštva pán eských,

ale litoval jsem, že jsem nemohl vidti Vás.

Mistr Kišan odešel, aby vyídil poslání pana

Jindicha k mistru Jesenicovi. Snm jest ve

zmatku pro odchod papežv, jak myslím. To
dkazem, jak jsem poznal, že pi všech i-

nech, které konáme, nebo jsme vykonali,

Boha výše klásti jest než rozum lidský, což

oni dokonce neuinili, tudíž atd.

Dá-li mn Bh dobrý konec, nezapomenu
na toho pítele vrného. Pakli skonení budr

odloženo, doporuuji jej vám.

25. Pauu Janovi z Chlumu. 73

Poznal jsem, že pan Vilém jest pítel
mj. Prosím, podkujte mu.
Pana Václava z Dube vidl jsem plakati,

když se mnou mluvil. Pan Myška též velmi
pátelsky se choval.
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XXVI.

z vzení na Gottlieben nemáme žádných

listu Husových vbec; až teprve, když pi-

veden k veejným slyšením ped koncil a

uvznn v kláštee bosák, uvoluje se jeho

styk s okolím. Avšak Hus, opatrný zkuše-

ností, pálí veškeré listy pátel — a tak máme
zachovány pouze listy jeho, od této doby ve

zpráv Mladenovicov i v hojných jiných

rukopisích. První, zdá se, jest list, líící dojmy

z prvního slyšení dne 5. ervna 141 5. Psán

jest latinsky a zachován, jako ostatní, ve

zpráv Mladenovicov a j.

26. Pátelm v Kostnici.

Bh všemohoucí dal mi dnes srdce srdnató

a statené; vyvráceny jsou již lánky dva.

Doufám v milost Boží, že jich bude vyvráceno

více. Kieli tém všichni (proti mné), jako

židé proti Ježíšovi. Dosud nedospli k první-

mu, totiž abvch vvznal, že všeckv lánky

26. Pátelm v Kostnici. 75

jsou napsány v traktátech <mých>. Zle jste

uinili, že jste pedložili traktát ,,Proti skry-

tému protivníku" s traktátem ,,0 církvi";

nic nepedkládejte než traktát ,,Proti Stani-

slavovi" a ,,Proti Pálovi".
Dobe se stalo, že knížata žádala, aby jim

kniha má byla vrácena, nebo nkteí ki-
eli: ,.Budiž spálen," a zvlášt Michal de

Causis, kterého jsem slyšel. Nepozoroval
jsem, že bych ve všem množství knžstva
ml pítele mimo ,Otce* a jednoho doktora

polského, kterého znám. Biskupu Litomyšl-

skému jsem dkoval za vlídné chování, ježto

více neekl než: ,A co sem tob uinil?' Velmi
vden jsem, že jste lánky tak sestavili, a

dobe by bylo, je uveejniti a opsati v oné

form atd. Pedsedové vyslovili se, že budu
míti jiné veejné slyšení; výkladu o církvi ne-

chtli slyšeti. Pozdravujte vrné pány a

pátele pravdy a modlete se k Bohu za mne,
ponvadž toho jest potebí.

Myslím, že nepipustí mi svatého Augu-
stina mínní o církvi a údech pedurených
a pedvedených a o zlých prelátech, ó, kéž

by mi dáno bylo slyšení, abych mohl odpo-

vdti dvodm jejich, kterými by chtli po-

tírati lánky v traktátech obsažené. Myslím,

že mnozí, kteí kií, by onmli. Jakož bude
vle na nebi, tak se sta. Amen.
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XXVII.

Na dopis ten dostal Hus od pátel odpovíf,
v níž ho ujistili, že traktát „proti skrytému
protivníku" (viz díl I., . iq) ukryli— traktá-

t ostatních, píliš známých, ovšem ukrýti
nemohli.

Hus v tomto listé, ráno 7. ervna psaném,
dkuje za tuto laskavost a vzpomíná také na
svou nemoc, kterou petrpl na Gottlieben;
dokládá zárove, že protestac, kterých díve
žádal, nyní již nepotebuje, ponévadž mají
koncilníci již jeho spis, k nmuž byla prote-

stace pipojena (v. . i).

List — tak jako pedešlý — jest zachován
(latinsky) v rukopisích zprávy Mladenovi-
covy. V rukopisích ' v tisku jest spojen
s listem . 48; že jsou to dva listy, ukázal
r. 1898 prof. Novotný.

27. Pátelm v Kostnici.

Velmi vden jsem, že Skrytý jest skryt
atd. Tchto dn více dobrého jsem pojedl

27. Pátelm v Kostnici. yy

než od svátk Velikononích až k minulému
(lni nedlnímu. Myslil jsem, že ve snme jest
vtší káze a poctivost.

Pán mj Jan bu blahoslaven na vky.
Rád bych vdl, jak se daí Bradatému, který
nechtl poslechnouti rady pátel. Od té doby,
co mají spis mj, již nepotebuji toho listu.'

Opis prvních lánk s dkazy zachovejte;
jestliže by jich bylo teba k dokázání n-
kterých lánk, tu je pipojte i k tm a
pedevším k onomu lánku: ,,lovk ctnost-
ný, cokoli koná, koná, ctnostn."
Nyní mne souží bolení zub a na hrad

mne soužilo chrlení krve a bolesti hlavy a
kámen. To jsou pokuty zasloužené za híchy
a znamení lásky Boží ke mn.
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XXVJII.

Nkdy ped tou dobou, snad na Gottlie-

ben, složil Hus milému svému piiteli panu

Jindichu ?Jkopkovi v prázdné chvíli na

pergamene list rozluní spolu s nkolika

verši téhož asi obsahu. Ale odeslal mu obé

teprve 9. ervna: v. list . 30. Jest zachován

(esky) v jediném rukopise vídeském, kdež

jej objevil Palacký.

28. List panu Škopkovi.

Urozenému pánu Jindichovi z Dube, vr-
nému a milému pánu mému!

Již té, pane milý, Pánu Bohu porúcMem.

jehož s boj jako najmocnéjšieho pána. jehož

mihij jako najlepí^ieho otce, k nmuž vždy

myslí, skutky i žádostí najviece tiehni, pro

nhož hiechu sé piln varuj, pro nho což

dobrého móžeš i, pro nho protivností svt-

ských s nestrachuj. On jest Pán, jenž stojí

za škody bez omylu; on svého sluhy vrného

28. List panu Škopkovi. 79

neochudí, nezemdlí, nepokazí, ale ím mu
viece slúží, viece ho zbohatí, posílí a polepší.

On sám sebe pfed sluh zaprieti nemóže,
on sluhy konen po sob vn neostaví, neb
jest ekl: ,Kdež jsem já, tu bude i slúh

On nižádnému vrnému slúze odpuštnie
nedává, a ho nepotebuje, neb jemu zbožie
a ztravy nemóž ubýti. On prvé jest poslúžil
slúze, než sluha jemu: on pro sluhu ohavnú
smrtí jest umel a ukrutnú, hannie trpv,
rúhanie, mrskánie, rvánie i plvánie. O kterak
biedný sluha jest, jenž nesmie piezni, zbožie
neb hannie pro takového Pána považ. ti!

Nevie, že co chce biedn zachovati, to i vtšie
dobré musí potratiti: zde zachová biednú,
malú, vrátku lidí pieze, a po smrti upadne
ve všech lidí, i áblóv i anjelóv nepieze; a
tak pro malikú pieze ztratí vnu radost
a pieze.

Tu po smrti my shledáme,
poet z skutkóv který dáme,
vážiec málo Boha svého,
chránie velme tla svého,
jež po hiechu prieliš pasem,
slúžiec Bohu jedno hlasem.
Radost vnu chceme mieti,
jako koka ryby jiesti,

jichž loviti ráda nechce.
Té s rovná každý lehce,

smilný, lení i lakomý,
lstivý, lživý i protivný;
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pyíný leze také po tch,
již jest ei dosti o tch.
Z tch, ty, potu nebutF, pane!
na t Pán Bóh a nesáhne,
fojer sýra s mú pamtí,
tlumok s sedlem ra prijieti,

Bóh odplata ra tvá býti,

dada v cnostech velme týti,

aby Hus ti pomohl také,

Jindich, býti viery svaté
a skonati v Bohu. Amen.

,t

29. Pátelm v Kostnici. 81

XXIX.

Pe Husova v podstat trojím slyšením
(5-. 7- a 8. ervna) byla ukonena; a Hus po-
znal, že jest vše ztraceno, nejen v koncilu
nýbrž také u krále Zikmunda. Jen o ase
není ješt v jistot; neví. kdy koncil od nho
požádá odvolání anebo život.
Ví však že tyto dni jsou již poslední. Má

poslední útchu v dopisování s páteh Toho
nyní si hledí piln ~- a z této poslední doby
života Husova máme piáv nejvíce a nej-
krásnjších jeho listii. K nim náleží také tento
zde následující, latinský, v rukopisích zprávy
Mladenovicovy dochovaný, k nmuž však
nalézáme v nkterých opiších nkteré pí-
dávky. Ty jsou v peklade položeny do
(závorek). Dojemná slova rozluní na konec
listu psal Hus esky.

29. Pátelm v Kostnici.

Pán s vámi! Rady Pán vážím si nad zlato
a topas. Proež doufám od milosrdenství

M. fan Hui: Listy z Kostnice.
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Ježíše Krista, že mi dá ducha svého k vy-

trvání v pravd. Proste Pána; duch zajisté

hotov jest, ale tlo mdlé. Pán všemohoucí

bu odplatou vnou pán mých, kteí vy-

trvale, pevn a staten zasazují se o spra-

vedlnost. Jim dá Bh, aby v království

eském poznali pravdu, <než> aby ji násle-

dovali, nutno jest, aby navrátili se do Cech,

pominouce lichou slávu a následujíce krále

ne smrtelného a bídného, nýbrž krále slávy,

který dává život vný. Ó, jak milé mi bylo

podání ruky pana Jana, který neostýchal se

ruku podati mn ubohému, tak zavrženému

kacíi a spoutanému a takka ode všech pro-

klatému.

Již snad mnoho s vámi mluviti nebudu.

Proež pozdravujte, kdy se vám bude vidti,

všecky vrné Cechy. Pále v nejvtší nemoci

<pišel> ke mn do žaláe, a takto mne po-

zdravil u pítomnosti komisa, ka: ,,Ne-

povstal nebezpenjší kací nad tebe od na-

rození Kristova mimo Viklefa." Též ekl, žv

,,všickni, kteí mé kázání navštvovali, na-

kaženi jsou tímto kacístvím: Podstata

chleba hmotného trvá v svátosti oltání".

Tomu jsem ekl: ,,Ó, miste, jak tžce jsi

mne pozdravil a jak tžce hešíš! Hle, zemru

nebo snad pozdrave se, budu upálen. Jaké

tedy odmny dostane se ti v Cechách?" atd.

Toto snad neml jsem psáti, aby se nezdálo.

29. Pátelm v Kostnici. 83

že ho zle nenávidím. — (Se svým viatikem
nevím jak naložiti.) — Vždy choval jsem
v srdci svém slova: „Nedoufejtež v kníža-
tech," a opt: „Zloeený ten muž, který
doufá v lovka a kterýž klade tlo za rám
své." Pro Boha bute opatrní v pobytu i pi
návratu; list nenoste, knížky porznu skrze
pátely posílejte.

Vztež jistotn, že veliký boj jsem ml se
sny, abych se jich nedržel; nebo o útku
papeže se mi naped zdálo, a hned tu noc po
vyprávní pan Jan ekl: „Vám papež se na-
vrátí." Také zajetí mistra Jeronýma, teba
ne v té zpsobe. Všecko žalaování mé, kam
veden budu a jak se potom vskutku stalo,
jsem vidl, tebas ne v té zpsobe. Hadi
mnozí astji se mi zjevili, majíce hlavy i na
ocasích, ale žádný nemohl mne uštknouti, a
mnoho jiného. To píši, ne že bych se pokládal
za proroka a vynášel, nýbrž abych povdl
vám, že pokušení jsem ml na tle i na duši
a peveliký strach, abych nepekroil piká-
zání Pána Ježíše Krista. Již uvažuji slovo
mistra Jeronýma, jenž ekl: „Jestliže pijdu
na snm, myslím, že se nevrátím '. Také mi
ekl jakýs dobrý krejík Ondej Polák, loue
se se mnou: „Bóh bud s tebúf Zdát mi sé, že
sé nevrátíš ..."

Milý v Bohu {vrný) a ustaviný rytiefi,

pane Jene, dajt král ne Uherský, ale nebeský

6*

v.
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odplatu vnu za tvú vieru a práci, kterúz mas

se mnú.
(Požádejte prosím krále pána, abych svj

viatikus, komu jsem odkázal, tomu jej mohl

dáti. Pláš a sukni a vezmou takoví, jaké

Bh zná. M. Martinovi mlo by býti dáno

na památku atd.)

XXX.

Téhož dne Hus posílá dlouho chovaný list

rozluný s básni panu Jindichu Škopkovi
(viz . 28); pi tom pikládá podle svého
mínní pozdrav poslední.

Celou tuto zásilku (list pergamenový s líst-

kem papírovým) doprovází nkoUka latin-

skými slovy (zde v závorkách otištnými)
k pátelm v Kostnici, prose o dodání adre-
sátovi.

Lístek ten (eský) dochován v rukopisích
i ve zpráv Mladenovicov.

30. Panu Jindichu Škopkovi.

Pane Jindriše, vrný v Bohu pietelil Po-
mni, cos dobrého s ote mne nauil a pl,
aby v radost vnu skoro pišel. Pomni, že
sem ekl: „Cfám Bohu, že mi dá vie po-
kušenie trpti." Psán list v nedli ped sva-
tým Vítem, v akání smrti. <9. ervna.>

(Panu Jindichu Škopkovi list pergame-
nový dodejte, ponvadž jej jemu na památku
vždy v žalái sem choval; také sem složil tu
píse, když sem ml pokdy.)
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XXXI.

Koncil slíbil Husovi ješt jedno slyšení;

Hus mínil, že bude takové, jako byla první

tri slyšení {5., 7. a 8. ervna), ale koncil mínil

jen veejné odvolání nebo odsouzení, jako

se stalo 6. ervence.

Tohoto slyšení se Hus domáhá zvláštním

listem u pana Jana z Chlumu, nejspíše 10.

ervna veer psaným, když ani nebyl ped-

veden ke koncilu ani nedostával zpráv o dni

nového toho slyšení. List, jako ostatní, za-

chován je hlavn v rukopisích zprávy Mla-

denovicovy (latinsky)

.

31. Panu Janovi z Chlumu.

Píteli v Kristu nejdražší! Psobte k tomu,

aby všickni páni obrátili se na krále a na

snm, aby, jakož ekl král a snm: ,,V bu-

doucím slyšení napíše se ti krátce a ty na to

odpovíš," tak i uinil král a snm; a k tomu

mohou jej i snm podle slibu jejich pohá

31. Panu Janovi z Chlumu. 87

néti, ponvadž tam s pomocí Boží zejm
pravdu povím, nebo radji chci, abych na
tle ohnm ztráven byl, než abych tak ni-

emn od nich byl umlován, aby vdlo
všecko kesanstvo, co jsem ekl konen.
Prosím pány své pro Boha, aby to uinili,

bedlivost svou a vytrvalost naposled osvd-
ujíce. Nadje má v Pánu vždy pevná jest.

Pane Jene, nejmilostivjší píznivce a nej-

vrnjší, Bh bu odplatou tvou! Prosím,
abys neodcházel, le uvidíš vše skoneno.
ó, kéž byste radji vidli mne na hranici

vésti, než tak lstiv rdoušeného. Já stále

ješt nadji chovám, že Bh všemohoucí
mže mne vytrhnouti pro zásluhy svatých
z rukou jejich. Budu-li zítra veden k slyšení,

oznamte mi. Pátely všecky pozdravujte
v království prosíce, aby se modlili k Bohu
za mne, buduli v žalái, abych bez zkor-

moucení pokorn smrt oekával; mistry po-

vzbute, aby vytrvali v pravd, a druhy,
pannu Petru s její eledí, mistra Jesenice,

kouce mu, aby se oženil; Jiíka mého a fa-

ráe poprosíte, aby se spokojili, že jsem jim
za službu ne dosti se odmnil, ponvadž
jsem nemohl, a aby sami pozdravovali pá-
tele a pítelkyn mé v Kristu a aby prosili

Boha za mne. Tm, kteí mi zapjili peníze,

nevím, kdo jim zaplatí mimo Pána Ježíše

Krista, pro kterého je zapjili. Nicmén

t
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pál bych si, aby nkteí bohatší se složili a
zaplatili chudším. Ale bojím se, že se na n-
kterých splní <písloví:>

,,Co s 6tí, to z mysli:

32. Vérným echóm. 89

XXXII

K nejkrásnjším pracím Husovým náleží

rozluní list, psaný v noci 10. ervna, do ech
všem vrným stoupencm jeho, esky. Za-
chován jest v mnohých rukopiších, peložen
záhy do latiny, tištn astokrát a peveden
nyní skoro do všech jazyk vzdlaného svta.

32. „Vrným Ccchóm".

Mistr Jan Hus, v nadji sluha Boží, všem
vrným Cechóm, jenž Pána Boha milují a
budu milovati, žádost svú vzkazuje, aby
Pán Buoh dal jim v své milosti pebývati
i skonati a v radosti nebeské na vky pe-
bývati. Amen.
Vrní a v Bohu milí páni, panie, bohatí

i chudí! Prosím vás a napomínám, aby Pána
Boha poslúchali, jeho slovo velebili a rádi

slyšeli i plnili. Prosím vás, aby pravdu Boží,

kterúž sem z Božieho zákona psal a z eí
svatých kázal a psal, aby s té drželi; prosím
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také, aby kto ote mne slyšal na kázaní neb
súkrom co proti pravd Božie, aneb abych
kde psal (jenž úfám Bohu toho nenie), aby
toho nedržal. Prosím také, a kto vidl jest

mé lehké obyeje v mluvení neb v skutciech,

aby s jich nedržel, ale aby zam Boha pro-

sil, aby mi ráil odpustiti. Prosím, aby
knžie dobrých obyjóv milovali a velebili,

a je ctili, a zvláše, jenž pracují v slov Bo-
žím. Prosím, aby s varovali lstivých lidí a

zvláše knží nehodných, o nicliž die Spasitel,

že sú v rúš oviem a vnit vlci hltaví. Pro-

sím pánóv, aby své chudin milostiv inili

a pravjie zpravovali. Prosím mšanuov,
aby své obchody práv vedli. Prosím e-
meslníkóv, aby vrn své dielo vedli a jeho

požívali. Prosím sluh, aby svým pánóm a

paniem vrn slúžili. Prosím mistróv, aby
jsúce dobe živi, své žáky vrn uili, naj-

prvé aby Boha milovali, pro jeho s chválu

uili a pro prospch obce a pro své spasenie,

ale ne pro lakomstvie, ani pro svtské zve-

lebenie. Prosím studentóv i žákuov jiných,

aby mistróv sv^ých v dobrém poslúchali i ná-

sledovali, a aby s piln pro Boží chválu a

pro spasenie své i jiných lidí uili. Prosím

všech spolu, aby pánóm, panu Václavovi

z Dube, odjinad z Leštna, panu Janovi

z Chlumu, panu Jindichovi z Plumlova,

panu Vilémovi Zajiecovi, panu Myškoví i ji-

ným pánóm z Cech i z Moravy, i vrným
pánóm Polského královstvie dekovah i jich

pilnosti vdní byli, že oni jako Boží statení
obránce a pomocníci pravdy postavili sú s
proti všemu sboru astokrát, i dovodiece i

odpoviedajíce k vysvobození mému, a zvláše
pan Václav z Dube a pan Jan z Chlumu, jimž
vte, což budil praviti; neb sú byli v sboru,
když sem já odpoviedal, po nkoliko dní.

Oni vdie, kteí Cechové a kterak mnohé a
nehodné vci sú na m vedli, kterak vešken
sbor proti mn kial, kterak sem já od-

poviedal, což sú na mn žádali. Prosím vás
také, aby za Královu Milost ímského a
eského krále Pána Boha prosili, i za krá-

lovu svú, i za pány, aby milý Pán Buoh
s nimi i s vámi pebýval v milosti nynie a
potom u vné radosti. Amen.

Psal sem list tento vám v žalái v ókovách,
akaje na zajtie na smrt otsúzenie, maje
plnu nadji v Bohu, abych pravdy Božie ne-

ustupoval, a bludóv, kteréž sú na m kiví
svdkové svdili, abych s neodpísahal.
Kterak se mnú Pán Bóh milostiv iní a se

mnú jest v divných pokušeních, poznáte, až

s u Boha v radosti s jeho pomocí shledáme.

O mistru Jeronýmovi, mém milém tovaiši,

nic neslyším, než že jest v tžkém vzení a-
kaje smrti, jako i já, a to pro svú vieru, již

jest staten Cechóm ukazoval; a Cechové
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najukrutnjší naši nepietelé dali sú nás ji-

ným nepátelóm v moc a u vzenie. Prosím,
aby za n Boha prosili. Také prosím vás,

zvláše Pražené, aby na Betlem byli laskavi,

dokud Pán Bóh popeje, aby v nm Božie
slovo kázali. Pro to miesto ábel se rozhnval
a proti nmu faráóv a kanovníkóv popudil,
spativ, že jeho královstvie v tom miest
s rušilo. Cfám Pánu Bohu, že to miesto
zachová do své vole, a uiní v nm prospchví i skrze jiné, než skrze m nestateného
uinil. Také prosím, aby s milovali, dobrých
násilím tlaiti nedali a pravdy každému
páli. Dán list v noci pondlí ped svatým
Vítem, po dobrém Nmci. <io. ervna.)

33. Pátelm v Kostnici: 93

XXXIII.

Pátelé mu asi na listy pedchozí odpov-
dli ihned a poslali také knihu njakou.
A Hus, asi nkdy v této dob (kolem 13. erv-
na), ekaje den ode dne odsouzení a smrti,

píše pátelm v Kostnici optn zoufalou žá-

dost za poslední slyšení, ale ztratil již nadji,
myslí dokonce, že Zikmund ho z ech vy-
lákal, aby ho vydal nepátelm. Prosí, aby
mu pátelé neposílah sextem (knih, v nichž

jedna složka papíru mla 12 list — tedy
knih vehkých, tlustých), ponvadž hrozí po-

slm nebezpeenství polapení. List zachován
(latinsky) opt hlavn \' rukopisích zprávy
Mladenovicovy.

33. Pátelm v Kostnici.

(Spasení v Kristu Ježíši!)

Co se týe Petra, jsem spokojen; list jeho
neuschovávám, nýbrž hned je niím. Nech
se mi neposílají sextemy, protože se obávám
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velikého nebezpeenství posla i jiných osob.

Prosím ješt pro Boha, aby všichni páni
shromáždní žádali krále o konené slyšení,

ježto když on sám ekl ve snme, že v nej-

bližším <ase> slyšení mi dáno bude, abych
krátce odpovdl písemn: zahanbení jeho
veliké bude, jestliže ono slovo pomine. Ale
myslím, že jeho slovo je tak stálé, jako <slovo>
o bezpeném prvod, o nmž mi ekli
v Cechách, abych se chránil jeho bezpeného
prvodu. A jiní pravili: ,,Sám t dá nepá-
telm." A pan Mikeš Divoký ekl mi ped
mistrem Jesenicem: ,,Miste! vz zajisté, že

budeš odsouzen." Myslím, že on znal úmysl
králv. Soudil jsem, že má smysl pro zákon
Boží a pravdu; nyní poznávám, že nehrub
smyslu má; díve mne odsoudil, nežli moji
nepátelé. Kdyby byl aspo ídil se zpso-
bem pohana Piláta, jenž vyslechnuv obža-

loby, pravil: ,,Žádné viny nenalézám na
tomto lovku," aneb aspo kdyby byl ekl:
,,Hle, já jsem mu dal bezpený prvod;
jestliže on tedy nechce trpti rozhodnutí
snmu, já ho nazpt odešlu králi eskému
s nálezem vaším a svdectvími, aby ho sám
rozsoudil se svým duchovenstvem," pon-
vadž mi tak oh'ásil skrze Jindicha Lefla a

skfze jiné, že mi chce zjednati dostatené
slyšení, a jestliže bych se nepodrobil soudu,

že chce mne poslati bezpena zase zpt.

34. Panu Jindichu Skopkovi z Dube. 95

XXXIV.

Snad zárove s pedchozím Hus posílá

13. ervna 14 15 milému panu Jindichu
skopkovi optný rozluní eský list (dv
vložky, tištné kursivou, jsou latinské). Za-

chován jest opt hlavn v rukopisich zprávy
Mladenovicovy.

34. Panu Jindichu Skopkovi z Dube.

Pán Bóh bu s Tebú, milý pane!

Lístek Tvój pišel ke mn v stedu ped
hodem svatého Víta, jejž sem radostn vidl,
a sem akal na smrt odsúzenie, sed v ža-

lái v ókovách. Prosím, milý pane, aby tak
byl živ, jakož zákon Boží velí, a zachoval to,

což si Ote mne slýchal, a jestli co nehodného,
aby nechal. Ale úfám svému Spasiteli, že
sem nic tebe neuil, což by by'o proti jeho

svaté milosti. Mnoho psáti nemohu, ale

krátce to pravi, aby vždy pikázanie Božie
ped svú myslí ml, chudin milostiv byl,

pýchy nechal, skrovn živ byl, a toto pomn:
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Co jsi, COS byl, co budeš, vždy' uvažuj;

co mluvíš a kde, o em, pro, jak, kdy.

Milý pane! pomniž na m, a pozdrav panie
i své eledi, i známých; neb již, zdá mi se,

mne za živa neuzríš, neb akám již na
smrt odsúzenie. Dáno ve tvrtek ped dnem
svatého Víta, <I3. ervna.

>

;
Bóh s vámi, milí Cechové! i se mnú hieš-

ným, pro jehož svatý zákon trpím.

Milému panu Jindichovi Skopkovi.

35. List mistru Martinkovi. 97

XXXV.

Jako již díve Hus v Praze zanechal mistru
Martinovi z Volyn svou závt (viz díl IL.
. 31), podobn též nyní. 16. ervna, iní po-
slední poízení v list k témuž Martínkovi.
Vzkazuje poslední pozdrav svým pátelm
pražským — a na poátku opakuje krátce
ješt znovu to, co napsal již v Praze ve své
závti.

List psán jest latinsky a opt dochován ve
zpráv Mladenovicov.

35- List mistru Martínkovi.

Miste Martine, žáku a brate v Kristu
nejmilejší! Živ budiž podle zákona Kristova.
Péi vynakládej, abys kázal slovo Boži. Pro-
sím t pro Boha, roucha skvlého neoblibuj,
jakéž jsem já žel! si oblíbil a nosil, žádného
nepodávaje pikladu pokory lidu, kterému
jsem kázal. Rád ítej bibli^ zvlášt Nový
zákon, a kde nechápeš, ihned utíkej se k vy-

M. Jan Hus: Listy z Kostnice. «
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kladatelm. dokud je míti mžeš. Chra se

dvrných hovor se ženami a zvlášt budiž

opatrný ve slyšení zpovdi, abys nedal se la-

pitiosidlem prostopášnosti, ponvadž doufám,

že jsi panic istý, Bohu zachovaný. Neobávej

se zemíti pro Krista, chceš-li žíti s Kristem.

On zajisté praví: ,,Nebojte se tch, kteí

zabíjejí tlo, ale duše nemohou zabíti."

Jestliže budou na tebe dorážeti stran prí-

vrženství, ekni: ,,Myslím, že mistr byl dobrý

kesan; co však psal on a uil pod ohrazením

v školách, tomu já ne všemu jsem porozuml,

aniž jsem peetl." Jak myslím, tak je tomu,

co dím; avšak mám nadji v milosrdenství

Boží a v pispní lidí dobrých, že vás propustí

s pokojem, a Pále s tovaryši svými o to

pracuje, aby všichni pívrženci byli odsou-

zeni. Vz, že živ jest dosud Pán, který bude

moci vás všechny v své milosti zachovati,

nepátele však pravdy usmrtiti a zatratiti do

pekla.

Porouím ti bratry své; nejmilejší, ui
s nimi, jak rozumíš. Pozdravíš, doufám, sva-

tou Petru s Dorou a eledí, a všechny druhy

k Betlému náležející. Kateinu zvanou Hus,

pannu doufám svatou, Jiíka, faráe, paní

na Zderaze, Michala z Prachatic, Marika Ka-

era, a všechny pravdy milovníky, Ješkovou,

pana ehoe a všechny mistry, Jesenice.

35. List mistru Martínkovi. 99

Kubu, oba Simony, Mikoláše, Havlíka. S kni-
hami a jest opatrný ten, kdo je má nebo
bude míti.

Doktory, mé bratry v Kristu milované,
ševe, krejí a písae také pozdravuj ka, a
jsou pelivi o zákon Kristv a pokorn smýš-
lejí, a a neužívají výklad vlastních, nýbrž
svatých. Pana Jindicha Lefla zvlášt po-
žádej, aby písai Jakubovi dal jednu kopu,
kterou mu slíbil. Matje díve Betlemitu po-
zdravuj, pana Matje Chudého zvlášt, aby
modlil se za mne híšníka, Jana Vitlina vr-
ného. S>Tiy bratra mého, vidí-li se, obra
k emeslu, protože se obávám, že nebudou,
pijdou-li ke stavu duchovnímu, zachová-
vati jej tak, jak by mli. Vitelm, jimž
jsem dlužen, tak. jak rozumíš, dej náhradu.
Budou-li však pro Boha a lásku mou chtíti
odpustiti, dá jim Bh více. emukoli dobré-
mu jsi se nauil ode mne, to drž! Jestliže co
nesprávného pi mn jsi shledal, to odmítni
a pros Boha za mne, aby mne ráil ušetiti.

Co jsi, co jsi byl, co budeš, vždy uvažuji
Oplakávej minulé, naprav pítomné, stež se
budoucího, totiž hích!

Bh vší milosti nech posiluje tebe se vše-
mi bratry svrchu jmenovanými a s jinými
v své milosti a pivede k sláv, v níž
doufám v milosrdenství jeho — radovati se

i
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budeme všichni zárove, rive nežli thcet

let asu upl>nne. Zdráv budiž vždycky v Kri-

stu Ježisi, brate nejmilejší, se všemi, kteh

milují jméno Pána našeho Jezu Krista. Psá-

no v žalái, v nedli po svátku sv. Víta.

<i6. ervna 1415 >

36. List Petru z Mladenovic. lOI

XXXVI.

v týž asi as (16. ervna?) posílá podobné
poslední poízení, nejspíše zárove s listem

Martínkovi, bakalái Petru z Mladenovic;
vidíme z nho, jak Hus si vážil služeb tohoto
sekretáe pán Chlumova. Viatikus o kterém
Hus iní zmínku, byl nejspíše breviá a po
smrti Husov dostal prý se do kláštera v In-

gelheimu; koupil prý jej od kat falckrab
Ludvík.

I tento (latinský) list zachován ve zpráv
Mladnovicov.

36. List Petru z Mladenovic.

(Spása v Kristu Ježíši!)

Nemám odvahy smle íci se svatým Pe-
trem, jenž mám nesrovnateln menší horli-

vost a statenost než on Petr, že nikdy se
nezhorším nad Kristem, by všickni se zhor-
šili. Mne totiž Kristus dosud nikdy výslovn
blahoslaveným nenazval, aniž mn tak veliké
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dary pislíbil a nastává mi protivenství tužší,

zarputilejší a od vtšího potu lidí. Proež

pravím, že nadji v Krista Ježíše chovaje,

odhodlán jsem, až uslyším formuli, setrvati

pi pravd až do smrti se svatých a vaší

pomocí.

Jestliže pan Jan k škod pijde pro e-

kání na mne, ui, milý Pete, opatení, až

dom pijdeš, u mincmistra a jeho choti,

kteí upímn pislíbili, a u jiných pátel,

které zná fará mj žák; jestliže kii njaký

zbyl u vozu, panu Janu má zstati.

Tob pak misttr Martin, jestliže žije, nebo

mistr Kišan, na kterého spoléhám, opatí

tyi nebo ješt spíše deset kop groš. Vz,

že není penz, kterých bych já chtl vážiti

nad tvou nejvroucnjší, nejpevnjší a nej-

vrnjší lásku, kterou máš ku pravd, a za

tvou službu a za útchy, kterých jsi mi po-

slc>^l v souženích mých. Bh bu odplatou

tvou velikou, ponvadž já nemám, ím bych

ti splatil. Jestli se mi podaí v Praze žíti, tu

chtl bych nejinak než jako s vlastním bra-

trem nebo ješt štdeji vše s tebou dliti;

a návrat mj do Prahy v milosti Pán není

nemožný, ale netoužím po nm, le podle

vle Pána, jenž jest v nebesích. Viatikus,

který jsem odkázal mistru Martinovi, nevím,

komu pipadne, mám jej dosud u sebe. S kni-

hami tak naložte, jak jsem psal mistru Mar-

36. List Petru z Mladenovic, 103

tinovi; nkteré spisy Viklefovy, které se ti

líbiti budou, si vezmi. Nyní nejvtší starost

mám o bratry naše, kteí, myslím, souženi

budou, jestliže Bh ruky své nevztáhne, a

bojím se, že mnozí se pohorší. Prosím stále

ješt, pozdravuj všecky pány eské a polské

co nejsrdenji s díkinním, a pedevším
pány Václava atd., kteí aby pi slyšení byli,

toužím. Buíf zdráv v Kristu Ježíši!
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XXXVII.

Xkdy v téže dob, po 15. ervnu, kdy

koncil odsoudil podávání z kalicha a kdy

Hus pracoval odpovd na poslední lánky
koncilem mu pedložené, nejspíše 16. ervna,

jako oba listy pedcházející, Hus se louí také

se svými hlavními dvma ochránci, panem

Janem z Chlumu a Václavem z Dube.

List tento, latinský, zachován jest v hoj-

ných rukopisích a také ve zpráv Mladenovi-

cov; jeho závrené dva odstavce byly záhy

peloženy do eštiny a myln pak pokládány

za zvláštní eský list Husv.

37. Pánm Janovi z Chlumu a Václavovi

z Dube.

Nejmilostivjší páni a pravdy milovníci

nejvrnjší a posilovatelé moji, v pravd
mn od Boha seslaní jako andlé! Nemohu
pln psáti, jak velice jsem vden za vaši

stálost a za laskavá dobrodiní, která jste pro-

37. Pánm Janovi z Chlumu a Václ. z Dube. 105

kázali mn híšníku, v nadji však sluhovi

Pána Jezu Krista; avšak peji si, aby sám
Ježíš Kristus, nejdobrotivjší náš stvoitel,

vykupitel a spasitel, odplatil vám v pítom-
nosti, dávaje vám sama sebe za odmnu nej-

lepší v budoucnosti. Proež napomínám vás

pro jeho milosrdenství, abyste dbali zákona
jeho a zvlášt pikázání jeho nejsvtjších.

Urozený pane Václave! ožene se svat živ

bute v manželství, zavrhna marnosti svta.
A vy, pane Jene, nechav již služeb král
smrtelných, s manželkou svou a hochy doma
trvej tež ve služb Boží; vidíte zajisté, kterak

bží kolo marnosti svta, brzo jednoho zve-

dajíc, druhého snižujíc; dávajíc však velmi

na krátko povznesenému útchu, po níž ná-

sleduje vný trest v ohni a temnotách.

Již poznáváte e duchovních, koucích,
že jsou pravými a zejmými námstky Krista

a jeho apoštol, nazývajících se svatou církví

a nejsvtjším snmem, kterýž nemže po-

blouditi: at pece pobloudil, Janu XXIII.
díve se koe klekaje, líbaje nohy jeho a nej-

svtjším ho nazýv^aje, vda pece, že jest

ohavný vrah, nmý híšník, svatokupec a

kací, jakož se potom pi jeho odsouzení vy-

slovili. Již hlavu církve sali, srdce církve

vytrhli, pramen církve nepesychající vyer-
pali, útoišt církve pehojné bez nedostatku,

k nmuž každý kesan musí se utíkati, ui-
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nili vbec nedostateným. Kdež jest tedy

dobré pamti (ušeti ho Bh!) mistra Stani-

slava, Pálce a jiných spoludoktor mínní,

kteí ' diktovali skrze Stanislava, že papež

jest hlava církve, jenž ji ídí naprosto posta-

iteln, že jest srdce církve, jež ji živí du-

chovn, že jest pramen nepesychající, plný

vážnosti, studnice, z níž se prýští všechna

moc k nižším, a útoišt bez nedostatku, ný-

brž vbec dostaující kterémukoli kesanu,

k nmuž musí se každý kesan utíkati? Již

stojí vrné kesanstvo bez papeže, pouhého

lovka, majíc Krista Ježíše za hlavu, kteráž

je nejlépe spravuje, za srdce, kteréž je du-

chovn živí dávajíc život milosti, za pramen,

kterýž svlažuje jé sedmi dary ducha svatého,

za studnici, z níž se prýští všelicí potokové mi-

lostí, za útoišt velehojné a bez nedostatku,

k nmuž se já ubohý utíkám, pevn doufaje,

že mn ve spravování , oživování a pomáhání

nedá nedostatku, nýbrž že mne odmní^ ra-

dostí neskonalou, osvobozujíc mne od hích

a od vezdejšího bídného života.

Pobloudil také snm tikrát nebo více-

kráte, špatn lánky z mých knih vytahuje,

nkteré s pokáráním a hanbou zavrhuje,

a ješt v posledním opise lánk nkteré

zkracuje, jakož zjevno bude tm, kdož po-

hlédnou v knížky a v ony lánky. Odkudž

pln pouen jsem zárove s vámi, že ne kaž-

37. Pánm Janovi z Chlumu a Václ. z Dube. 107

dý in, výrok neb nález snmu od Jezu Krista,

soudce nejspravedlivjšího, jest schvalován.
Blaženi tudíž, kdož zachovávajíce zákon, po-

znávají, ubíhají a odmítají nádheru, lakotu,

pokrytství a lest Antikrista a jeho služeb-

ník, píchodu nejspravedlivjšího soudce
oekávajíce v trplivosti.

Zapísahám vás pro útroby Jezu Krista,

abyste špatných knží se varovali, dobré
však vedle skutk jejich milovali, a pokud
na vás jest, zárove s jinými vrnými pány
a rytíi nedopouštli jich potlaiti; nebo
proto vás Bh nad jiné postavil. Jakož já
myslím, bude v království eském veliké

pronásledování onch, kteí Bohu vrn
slouží, jestliže Pán nepiloží ruky své skrze

pány svtské, kteréž v zákon svém více než
duchovní osvítil.

Ó, jaká pošetilost! evangelium Kristovo,
list Pavlv, jejž — jak praví — nikoliv od
lovka, nýbrž od Krista obdržel, a in Kri-
stv s iny jeho apoštolv a jiných svatých,
jako blud zatracovati! totiž o pijímání svá-
tosti kalicha Pán, pro všechny dosplé vr-
né ustanoveném. Ejhle bludem zovou, že ne-

knžím vrným volno jest píti z kalicha Pán,
a jestliže by který knz tak píti dal, aby za
bludného byl pokládán, a kdyby neustal, jako
kací byl odsouzen.
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O, svatý Pavle! ly pravíš všem vrným:

,, Kolikrát byste koli jedli chléb tento a

kalich tento pili, smrt Pán zvstujte, do-

kudž nepijde"; to jest až do dne soudu, ve

kterém pijde; a ejhle, již íká se, že zvyk

církve ímské jest na odpor.

38. Pátelm v Kostnici. 109

XXXVIII.

Dostav v tchto dnech poslední lánky ža-

lobn, vybrané z jeho spis, Hus fta n na-

posled, dne 18. ervna pedloživ je koncilu,

odpovdl. Této odpovdi uinil si opis a

tento opis poslal pátelm 20. ervna s listem,

jejž spolu s lánky (latinsky cvšem) zacho-

val opt Mladnovíc.

38. Pátelm v Kostnici.

A já Jan Hus, vždy v nadji sluha Ježíše

Krista, napsal jsem odpovdi k lánkm na
jejich opis, jakož i na tento, podle svého sv-
domí, z nhož mám Bohu všemohoucímu
vydati poet.
K lánkm vybraným z mých knih ne-

mohl jsem pipsati citát pro krátkost asu,
pro nedostatek papíru a pro nebezpeenství
atd. A myslím, že v opise prvních lánk
jsou položeny k výkladu a dkazu nkterých
citáty svtc.

4 g
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Již zbývá bud odvolati, odprisáhnouti^ a

úžasné pokání podniknouti — anebo býti

upálen. Otec a syn a Duch sv., jeden Bh,
v nhož vím a doufám, dá, s pomocí všech

svatých a lidí spravedlivých, ducha rady a

statenosti, abych mohl osidlu Satanovu unik-

nouti a v jeho milosti na konec zstati.

Amen.
(Všechny lánky z knížek a z postupu pe

takhle byly zodpovídány v odpovdi koncilu;

a jak jsou zde krátce zodpovídány, byly ped-

loženy v úterý po sv. Vítu ) <i8. ervna>.

Psáno ve tvrtek po svátku svatého Víta

mueníka <20. ervna), v žalái, u bratí

tak eených menší nebo hosáci.

39 Odpovd ,,Otci''. I II

XXXIX.

V tchto dnech, nkdy kolem 20. ervna,
dál se, po poslední odpovdi Husov (viz

íslo 38) na lánky vytýkané, od koncilu silný

nátlak na Husa, aby se koncilu podrob'1.

Nátlak ten dál se mírn i drazn.

K mírným rádcm náležel len koncilu*

nám neznámý, jejž Hus nazývá ,,otcem",

který Husovi pedložil formuli, již ml prost
podepsati. Formule znla, že podepsaný
(Hus) podle svých dívjších protestac, teba
se mu mnoho piítá, na ani nepomyslil,

pece že ve všech bodech se podrobuje mi-

losti koncilu a že odvolá, odpisáhne i milo-

srdné pokání podstoupí.

Na tuto formuli, kterou ml prost pode-

psati, Hus odpovídá následujícím listem (la-

tinským); list tento i následující, s obma
lístky

,.otcovými", vyškytají se asto v ru-

kopisech, ve zpráv Mladenovicov i v pro-

tokolech koncilu.
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39. Odpov „Otci".

Všemohoucí Otec, nejmoudejší a nejdobro-

tivjší, otci mému pro Krista Ježíše milostiv

raiž udliti život slávy vný! Ctihodný ote,

velice vden jsem za vaši dobrotivou a ot-

covskou laskavost. Neodvažuji se podle znní

podaného snmu se podrobiti jednak proto,

že by teba bylo pravdy mnohé zatratiti, kte-

réž, jak jsem\)d nich slyšel, nazývají pohorš-

livými; jednak proto, že bych musel upad-

nouti v kivopísežnictví z odpisažení. pi-

znávaje, že jsem držel bludy; z ehož veliké

bych dal pohoršení lidu Božímu, jenž ode

mne v kázání slyšel opak. Jestliže tedy svatý

Eleazar, lovk zákona starého, o nmž <píše

se> v <knihách> Machabejských, nechtl lživ

vyznati, že požil masa zákonem zapovzené-

ho, aby proti Bohu nejednal a potomkm
špatného píkladu nezanechal: kterak já,

knz zákona nového, tebas nehodný, pro

strach ped trestem, který rychle mine, ml
bych chtíti, tžší hích in, pestoupiti zákon

Boží? pedn odstupuje od pravdy, druhé

kivou písahu in a tetí bližním pohoršení

dávaje. Opravdu prospívá mi více zemíti,

než ubíhaje trestu okamžitého, upadnouti

v ruce Pán a snad potom v ohe a hanbu

vnou. A ponvadž jsem se ke Kristu Ježíši,

nejmocnjšímu a nejspravedlivjšímu soudci,

39. Odpov „Otci". 113

odvolal, jemu poroueje pi svou: protož sto-

jím k jeho rozhodnutí a nálezu nejsvtjší-
mu vda, že nikoli podle kivých svdectví
ani podle bludných rad, nýbrž podle pravdy
a zásluh bude souditi jednoho každého lo-
vka.

M. J. Hus, Listy z Kostnice. 8
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XL.

Na list Husv odpovdl „Otec" zvláštním

lístkem, v nmž vyvracel pedn Husovu

námitku první o odsouzení pravdy, že by tak

inil ne on, nýbrž koncil, pak námitku dru-

hou o kivé písaze, že by opt spadla na ty,

kteí ho k ní pimli — a ostatní námitky

píkladem jiných, kteí odvolali. Dále pak

ukazuje, že neopustí pravdy, nýbrž naopak

k ní pistoupí a že má uiniti ne podle pí-

klad starozákonních, nýbrž podle sv. Pavla,

jenž se ponížil v koši. aby dále bojoval za

Krista; tak i Husa volá Kristus, k nmuž se

odvolal, slovy: „Ješt vtší zápasy pro víru

Kristovu budou tob dány."

Na tyto výklady „Otcovy" podává Hus

v list následujícím svou konenou odpovd.

Jest zachována (latinsky) v týchž pramenech

jako pedchozí.

40. Konená odpov Otci.

Toto všechno žádal ode mne astji snm;

avšak ponvadž to v sob zahrnuje, abych od-

40. Konená odpovd Otci. Í15

volal, odpnsáhl a pokání na se vzal, pi emž
musel bych od mnohých pravd odstoupiti;

druhé musil bych odpisáhnouti a tak kiv
písahati, piznávaje o sob bludy klamn
mi pipsané; tetí dal bych z toho pohoršení

mnohému lidu Božímu, jemuž jsem kázal,

proež by lépe bylo, aby vložen byl na mne
žernov oslií a já ponoen byl do hlubokosti

moské. A tvrté, jestliže bych to uinil, cht
ujíti hanb krátké a trestu, upadl bych v han-
bu a trest nejvtší, kdybych ped smrtí pe-
tžce se nekál. Proež pro posílení mé na
mysli mi tane sedm muedník Machabej-
ských, kteí chtli spíše na kusy býti rozse-

káni nežli pojísti masa proti zákonu Pán.
Na mysli mi tane také svatý Eleazar, jenž —
jakož se tam píše — nechtl <i> jen íci, že

požil masa zapovzeného zákonem, aby ne-

dal potomkm píkladu špatného, nýbrž ra-

dji podstoupil muednictví. Jakž bych tedy

já, maje ony ped oima a mnohé svaté i sv-
tice nového zákona, kteí a které se odevzdali

muení, nechtíce svoliti k híchu, jenž jsem

také tolik let kázal o trplivosti a stálosti,

ml upadnouti ve lži mnohé a kivou písahu
a dáti pohoršení mnohým synm Božím?
Odstup, odstup to ode mne, protože Kristus

Pán pehojn odmní mne, dávaje pomoc
trplivosti v pítomnosti (a slávu v budouc-
nosti).

8*
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XLI.

O svém koneném rozhodnuti, neodvolati

a radéji zemíti, Hus uvdomuje 21. ervna

své pátele a užívá té píležitosti k rozlou-

eni se všemi svými píznivci a k srdeným

díkm jim všem.

List zachován v hojných rukopisích i ve

zpráv Mladenovicov.

41. eským pátelm.

Toto jest ve jménu Jezu Krista mé kone-

né rozhodnutí, že nechci lánky, které správ-

n vytaženy jsou, piznati za bludné a nechci

odpnsáhnouti lánky, svdky kivými mi pi-

psané, ponvadž odpnsáhnouti jest piznati

se, že jsem bludy nebo blud držel, a od onch

ustoupiti a opak držeti. Nebo ví Bh, že

nikdy nekázal jsem onch blud, které smys-

lili, mnohé pravdy odavše a klamy pi-

pojivše.

41. eským pátelm. 117

Velmi rád však, kdybych vdl o nkterém
ze svých lánk, že jest pravd na odpor,

bych jej opravil, odvolal a jeho opaku uil
a kázal; ale myslím, že žádný není na odpor
zákonu Kristovu a výrokm svatých dok-
tor, akoliv jmenován jest od onch, jimž

se nelíbí, pohoršlivým nebo bludným. Pro-

ež kterýkoli by smysl kivý v nkterém ze

lánk podle mého úmyslu byl obsažen, toho

se odíkám, všemocnému a nejlepšímu mistru

k napravení se poddávaje, spoléhaje v jeho

neskonené milosrdenství, že od skrytých
hích mých sám dobrotiv mne oistí.

Díky iním všem království eského pá-

nm, rytím a vladykm, a zvlášt králi

Václavu a paní králové, své milostivé paní,

že mne milovali, laskav se mnou jednali a

péi pro mé osvobození vynaložili.

Dkuji také králi Zikmundovi za vše do-

bré, které mi prokázal.

Dkuji všem pánm eským a pánm pol-

ským, kteí vytrvale a pevn stáli za pravdu
a o mé osvobození, jichžto všech spásy si

žádám, nyní v milosti a potom ve sláv vné.
Bh vší milosti nech život váš se zdravím

duše i tla dovede do Cech, abyste tam Kristu
králi sloužíce k životu slávy pišli.

Pozdravte všech pátel, jichž nemohu vy-
psati a jestliže bych nkteré psal a jiné ne,

zdál bych se jim býti pijímaem osob, a ti,

TT A.— : A-? TCnri Havlíkovi. I IQ
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jichž bych nenapsal, myslili by, že jich nejsem

pamtliv, aneb že jich nemiluji, jak bych

ml. Psáno v žalái, v okovách, v pátek ped
svátkem svatého Jana Ktitele <2i. ervna>.

Jan Hus, v nadji sluha Ježíše

Krista, od jehož nadje nikdy ne-

mohl mne dábel odlouiti aniž od-

louí, s pomocí Otce i Syna i Ducha
svatého na vky vkv požehna-

ného. Amen.

42. Knzi Havlíkovi. 119

XLII.

Téhož dne (21. ervna) Hus louí se s pí-

telem a kazatelem betlémským, svým ná-

stupcem, knzem Havlem (obyejn Havlík

nazvaným). Vybízí ho zejména, aby se vrn
držel kalicha.

List zachován v mnohých rukopisích i ve

zpráv Mladenovicov.

42. Knzi Havlíkovi.

Nejmilejší brate, miste Havlíku! slova

Kristova kazateli! Neodporuj svátosti kali-

cha Pán, kterýž Kristus sám i skrze apo-

štola svého ustanovil: proto že žádné písmo

není <tomu> na odpor, nýbrž jenom zvyk,

který, myslím, z nedbalosti se zakoenil.

Avšak nesmíme následovati zvyku, nýbrž

Kristova píkladu a pravdy. Již snm, do-

kládaje se zvykem, odsoudil podávání ka-

licha, pokud se týe neknží, jako blud, a

aby ten, kdo by je vykonával, jestliže by
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nezmoudel, jako kací byl trestán. Ejhle,

zlomyslnost! Kristovo ustanovení již odsu-

zuje jako blud! Prosím pro Boha, abys již

neodporoval mistru Jakoubkovi, aby nena-

stalo rozštpení mezi vrnými, ze kterého á-
bel se tší.

Také se, nejmilejší, piprav k utrpení pi
pijímání a podávání kalicha a stj pevn
v pravd Kristov, strachu nedovoleného

zanechaje, posiluje bratry jiné v evangeliu

Pána Jezu Krista. Dvody pro pijímání

kalicha, které napsal jsem v Kostnici, tob,
myslím, odevzdají. Pozdrav vrných Kristo-

vých! Psáno v okovech v pedveer desíti

tisíc rytí <2i. ervna>.

43. Pátelm v Kostnici. 121

XLIII.

O pokusích pivésti Husa i po jeho ko-
neném rozhodnutí k odvolání, podává mistr
pátelm v Kostnici zevrubnou zprávu, v níž

vykládá také o svém setkání s Pálem. Da-
tum tohoto listu jest velmi nejisté; Novotný
jej klade k 22. ervnu, jiní k 2. ervenci, jiní

do doby mezi obma tmi dny. Datum po-
zdjší jest pravdpodobnjší.
Zachován jest (latinsky) ve zpráv Mlade-

novicov.

43 Pátelm v Kostnici.

Mnozí již byli vybízei (mnozí pstouni,
málokteí otcové, jak praví Apoštol), mno-
hými slovy radící, že mám a mohu svobod-
n odpisáhnouti, podizuje svou vli církvi
svaté, kterouž posvátný snm pedstavuje.
Ale žádný z nich nedovede vhodn vyváz-
nouti, když ho postavím v pípad svj, aby
byl sob jist — kdyžt nikdy nekázal, ne-
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držel a nebránil kacíství, které se mu pipi-

suje — jakým zpsobem chtl by zachovati

svdomí, aby odpisažením nepiznal, že ki-

v kacíství držel? A nkteí pravili, že od-

pisáhnouti nenese v sob toho, nýbrž jen

odvolání kacíství, a si držené, a si ne-

držené; jiní <pravili>, že odpisáhnouti znaí

popení svdectví, a jsou pravá, a kivá.

Tm já jsem ekl: ,,Dobe, já budu písahati,

že jsem nikdy tch blud dosvdovaných
nekázal, nedržel a nebránil, aniž kázati,

držeti a brániti budu.'* A hned odskakují.

Nkteí tvrdí, že prý lovk, podrobuje se

církvi — pedpokládajíc, že jest nevinen —
piznávaje se vinným, zásluhu pokory si zí-

skává. A pro to kdosi uvedl njakého sva-

tého v Životech otc, kterémuž nkteí pod-

strih k loži knihu, a upomenut byv onen

svatý a obvinn, popel; a když ekli: ,,Ejhle,

vzal jsi a v loži uschoval," a shledána byla

kniha, on sám dal se za vinného. Kdosi dkaz
vedl skrze njakou svtici, kteráž pod šatem

mužským bydlila v kláštee, a jíž vytýkáno

bylo, že prý zplodila chlapce z kterési

ženy; a ona ekla, že ano, a zachránila

chlapce, a pozdji ukázala, že jest žena ne-

vinná. A mnozí jiní zpsobové uvedeni jsou.

Kterýsi Anglian pravil: ,,Já pro svdomí
své, kdybych byl v pípad vašem, chtl bych

odpisáhnouti; nebo v Anglii všickni misti,

43. Pátelm v Kostnici. 123

velmi dobí mužové, kteí byli v podezení
smýšlení Viklefova, všichni po ad na roz-

kaz arcibiskupv odpi^áhli.*' Posléze, vera
setrvali na tom, abych vbec vzdal se na
milost snmu.
Pále pišel na mé požádání, ponvadž jsem

chtl se mu zpovídati a požádal jsem komi-
sav neb rádcv, aby mi dali jeho nebo n-
koho jiného. A pravil jsem: ,,Pále jest hlavní
odprce; jemu chci se zpovídati; aneb dejte

mi jiného zpsobilého muže, prosím pro Bo-
ha." A stalo se. Vyzpovídal jsem se jakémusi
mistru mnichu, který mne laskav a velmi
krásn vyslyšel, rozhešil a radil, avšak neza-
vázal, jakož i jiní radili.

Pále pišel a dosti plakal spolu se mnou,
když jsem ho požádal, aby mi odpustil,

jestliže jsem jaké slovo hanlivé mu ekl, a
zvlášt, že jsem ho nazval lháem ve spise.

Také jsem mu pravil, že on jest všech ,,sUd'

nik", a nepopel; a jak pi slyšení, když jsem
popíral lánky svdk, povstav ekl: ,,Tento
lovk nebojí se Boha"; to popel; ale ekl
to jist, a vy jste to snad slyšeli. ekl jsem
mu také, jak v žalái pravil ped komisai,
že ,,od asu narození Kristova žádný kací
nepsal nebezpenji proti církvi vyjma Vik-
lefa, nežli ty" totiž Hus.

Tolikéž ekl, že ,,všichni, kteí kázání tvé
navštívili, nakaženi jsou oníiii bludem o svá-
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tosti oltání". Popel ka: ,,Neekl jsem, vši-

ckni
'

, nýbrž ,mnozí '

.

" Ale j ist to ekl. A když

jsem já ho pokáral prav: ,,0 miste, jak

tžkou kivdu iníš, všechny posluchae mé
nazývaje bludnými", (nic neodpovdl). A po-

tom mi radil, jakož i jiní: a vždycky tvrdí,

jak mnohá zla skrze mne a skrze mé jsou

uinna. Pravil mi také, kterak mají list,

jenž psán jest do Cech, ve kterémž se píŠe,

že jsem já pod nápv^em ,,Bóh vsemohúcV
zpíval na hrad dva verše o žalái.

Pro Boha! chratež list, nedávej tež jich

nésti žádnému duchovnímu. Páni a <je>

opatrn ukryjí v njakých svtských náa-
dích. Oznamte mi, pojedou-li páni s králem.

Kristus Ježíš skrze milost svou stále mne
udržuje v pedsevzetí dívjším.

44 List panu Janovi z Chlumu. I2S

XLIV.

Akoh žalá Husv od koneného jeho od-
mítnutí nabídek koncilu byl valn zosten,
jak Hus i v tomto listu naznauje, pece
pátelé byli nyní skoro denn s mistrem ve
styku a mistr skoro denn posílá list nebo
dva pátelm v Kostnici nebo v echách.
Tak píše 23. ervna panu Janovi z Chlumu

krásný list latinský, ve zpráv Mladenovi-
cov zachovaný, jenž však. zdá se, v nynjší
form splynul ze dvou, z nichž první ást
(první ti odstavce) psána byla o nco díve.

44. List panu Janovi z Chlumu.

Píteli nejmilejší! Vzte, že Pále rad mi
pravil, že prý bych neml dbáti zahanbení
z odpisažení, nýbrž uvážiti dobro, které vze-
jde. Jemuž já jsem ekl: „Vtší jest zahan-
bení, býti odsouzenu a upálenu, nežli odpi-
sáhnouti; jakž tedy já obávám se zahanbení?
Avšak eknte mi radu svou, co vy byste
chtl uiniti, když byste na jisto vdl, že
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jste nedržel blud vám pipsaných? Chtl-liž

byste odpisáhnouti?" A on odpovdl: ,,Tž-
ké to jest," a zaal plakati. Mnoho jiného jsme

mluvili, což jsem vytkl.

Michal, chudák lovk, byl nkolikráte

ped žaláem s vyslanci, a když já jsem byl

s vyslanci, on ekl k strážcm, že ,,s Boží

milostí brzo toho kacíe upálíme, k vli n-
muž já mnoho zlatých jsem vydal". Vztež,

že tímto psaním nežádám si pomsty na nm,
kterouž jsem penechal Bohu. a prosím za
Boha snažn.

Ješt vás napomínám, abyste byli opatmi

s listy. Michal také zaídil, že nikdo již ne-

vpouští se ped žalá; ani manželky strážc

se nevpouštjí, ó svatý Bože, jak široko moc
a krutost prostel Antikrist! avšak doufám,

že ukrácena bude moc jeho a více obnažena

bude nespravedlivost jeho ve vrném lidu.

Bh všemohoucí posílí srdce svých vrných,

kteréž vyvolil ped ustanovením svta, aby

pijali nevadnoucí koninu slávy. A nech
zuí Antikrist, jak chce, nebude mocnjší na-

proti Kristovi, jenž ho zabije dechem úst

svých, jakož dí Apoštol. A tehdy vysvobo-

zeno bude stvoení od služby porušení, ve

svobodu slávy syn Božích, praví Apoštol

dokládaje: ,,My sami v sob lkáme po vy-

volení syn Božích, oekávajíce vykoupení

tla svého."

44. List panu Janovi z Chlumu. 127

Velice mne potšuje ono slovo Spasitele
našeho: ,,Blahoslaveni budete, když vás ne-
návidti budou lidé" a „Když vás vyobcují
a hanti budou, a vyvrhou jméno vaše jako
zlé, pro syna lovka radujte se a veselte se;

nebo aj! odplata vaše mnohá jest v nebesích"
(Luk. VI.). Dobrá, ano nejlepší útcha, avšak
tžká, nikoliv k pochopení, nýbrž k plnému
snesení, totiž radovati se v onch souženích.
Onoho pravidla držel se s apoštoly jiným,

Jakub, jenž dí: „Za nejvtší radost to mjte,
brati moji, kdyžkoli v rozliná pokušení
upadáte, vdouce, že zkušení víry vaší p-
sobí trplivost, trplivost pak má dokonalý
skutek." Zajisté tžko jest bez kormoucení
se radovati a všechnu radost míti v rozli-
ných pokušeních; snadno jest mluviti a vy-
ložiti to, avšak tžko naplniti, kdyžt nej-
trplivjší a nejstatenjší rytí, vda, že
tetího dne zase vstane, smrtí svou pemáhaje
nepátele a vykupuje ze zatracení vyvolené,
po veei poslední zkormoucen jest na duchu
a pravil: ,,Smutná jest duše má až k smrti."
O nmž dí evangelium, že se poal chvti,
teskniti a smuten býti; ano octnuv se v úz-
kostech smrtelných, posílen jest od andla,
a jeho pot uinn jest jako krpje krve, sbí-

hající na zemi.

On však pece, takto jsa zkormoucen, pra-
vil svým vrným: „Nermutiž se srdce vaše,
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ani strachuj ; nermutiž se k vli mé krátké ne-

pítomnosti, aniž se strachuj zuících ukrut-

nosti, protože i mne míti budete a ukrutnost

zuících pemžete/' Proež k onomu vdci

a králi slávy vzhlédajíce jeho rytíi, zápas

mli veliký, prošli ohnm a vodou, a zdrávi

uinni jsou a korunu pijali od Pána Boha,

o kteréž Jakub dí v listu obecném: ..Blaho-

slavený muž, který snáší pokušení; nebo když

bude zkušen, vezme korunu života, kterouž

zaslíbil Pán tm, kdož ho milují.
"

Té koruny, doufám pevn, uiní mne Pán

úastná spolu s vámi, milovníci pravdy hor-

liví, se všemi, kdož pevn a vytrvale milují

Pána Ježíše Krista, kterýž trpl za nás, nám
pozstaviv píklad, abychom následovali šlé

pjí jeho. On sám musel trpti, jakož sám

praví, a my musíme trpli, aby spolu trply

údy s hlavou, jež dí: ,,Chce-li kdo za mnou
pijíti, zapi sám sebe, a vezmi kíž svj a

následujž mne." Ó, nejmilostivjší Kriste,

táhniž nás slabé za sebou, nebo ty-li nás

nepotáhneš, nemžeme tebe následovati; dej

mysl pevnou, aby byla hotova a bude-li

tlo slabé, tvá milost pedcházej, provázej

i následuj, ponvadž bez tebe nic nemžeme
uiniti, a zvlášt k vli tob na smrt krutou

jíti.

Dejž ducha hotového, srdce neohrožené,

víru pímou, nadji pevnou a lásku doko-
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nalou, abychom za tebe nasadili život svj
trpliv a s radostí. Amen.
Psáno v žalái v okovách. v pedveer

svatého Jana <23. ervna> Ktitele, jenž
v žalái a v okovech pro káráni špatnosti
jest sat, kterýž raiž prositi za nás Pána
Ježíše Krista. Amen.

M. J. Hus: Listy z Kostnice.
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XLV.

K nejmohutnjším listm Husovým ná-

leží eský list ,,všem vrným", kter^' Hus
psal 24. ervna v žalái, dovdv se, že sbcr

zavrhl jeho spisy všechny. Vdomí kivdy
dává Husovi odvahy, aby podrobil koncil,

svého soudce, svému soudu po stránce mrav-

ní. Je to soud —• a odsouzení.

Pekrásný tento list, v mnohých rukopi-

sích a také v Mladenovice zachovaný, byl

záhy peložen do latiny a odtud do všech

jazyk vzdlaného svta.

45- Vrným Cechm.

Mistr Jan Hus, v nadji sluha Boží, všem
vrným, jenž Boha a jeho zákon miluji a

budu milovati, žádost svú, aby v pravd a

v milosti Boži prospievali a do smrti statené

stáli.

Najmilejši! Napomínám vás, aby sé nele-

kali, ani s ustrašiti dali proto, že sú mé

45- Vrným echm.
13,

Sho'' 7'''"'. °''"^"'- P°'""«*<^- žef sú

klzl ,L{-T-n"
P^"™'^*^^''- iež jest BóhKdzal psati, spahli, a však sú toho, což jest

kmu pl^^B-rí"'.-"^''
P° ^P^>-í xiSjemu Pan Boh tuz r a eše viece pidavpopsatu Jakož s stalo: on pravil sed ull

vr vo
*"* P'^",'> «tojí Jeremíe XXXV" nebXLV o Také v knihách Machabeorum psáno

jest, ze sú spálili zákon Boží a tv kteHž^sú

S3;'sú?f7°*"r "''^-^^^Palih su s knihám, Božieho zákona. Takékardmaloyé tupili sú a páhl, knihy sv t-hoe. a chtli sú všechny spáliti,\l^ Pá„Boh skrze jednoho jeho žáka Petra obránU
jest lake sv. Jana Zlatoústého sbor knž-sky dvoj za kacie jest potupil, avšak Pán

J>:ukálrr^^^'^'^^P—i-Jan-
Tito Vci majíce ped oima, nedajte sebe

uhrozit., aby co sem psal, netli, anebLytmkn.hy své dali k upálení. Pomnte, co^j^s^

SmÍ t""?''^"ý"'" - výstrahu pov í
del (Mat. 24 , že ped súdným dnem budetaké náramné trápenie, že od poátka svtanebylo, ani potom bude tak veliké že bv Mmohlo býti^ i vyvolení byli by uvédenr; bfudale^budu dnové ukráceni pro vyvolené

lo pamatujíce, najmilejši, stójte pevnnebf ufam Bohu, žef s vás Antikristova
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Škola lekne a necha vás u pokoji, a sbor

z Konstancie do ech nepíde; neb mám
za to, že prvé mnozi z toho sboru zemru,

než na vás knih dobudu, a z toho sboru roz-

letle se po svt jako ápi, a když zima pide,

poznají, co sú lét uinili. Znamenajte, ze
sú svú hlavu za kacie potupili. Nu, odpo-

vzte, kazatelé, jenž kážete, že papež jest

Bóh zemský, že nemóž hešiti, že nemóž
svatokupiti, jakož pravie juristy, že papež

jest hlava všie cierkve svaté, již velmi dobe
zpravuje, že on jest srdce cierkve svaté, již

živi duchovn, že on jest studnice, z niež

všecka moc tee a dobrota, že on jest slunce

cierkve svaté, že on jest útoiše bez ne-

dostatka, k nmuž každý kesan muší s
utiekati. Aj, již jest ta hlava sata, Buoh
zemský svázán, již jest v hiešiech ohlášen,

již jest studnice psclila, slunce zatmno,
srdce v^i:rženo a útoišt z Konstancie uteklo

a již zavrženo, aby nižádný k nmu s ne-

utiekal. Sbor ho potupil za kacie, že jest

otpustky a biskupstvie a jiné obroky prodá-

val; a ti sú ho odsúdili, z nichž mnozi sú od

nho kupovali a druzí mezi jinými kupili.

Tu jest byl Jan, biskup Litomyšlský, jenž

jest dvakrát o pražské arcibiskupstvie tržil,

ale jiní sú ho pdkúpili. Ó, pro sú prvé

bovna z svého oka nev^^vrhli? Však jich

právo die: Jes^^h kto, že by kterého dósto-

45- Vrným echm.
j^^

jenstvie penzmi dobyl, aby ho byl zbaven
Aj prodava i kupec i litkupník (neb pí-
mluvce) zevn pohanni bute! Svatý Petrpohan jest Šimona a proklel, že jest chtlkupm (moc) Ducha svatého za peníz(^• tito
prodavae sú pohanli a prokleli, a sami
kupe, a itkupníci sú ostali a také doma pro-
dávají. \ Konstancí jest biskup, jenž jest
kupil a druhý, jenž jest prodal, a papež od
svolenie pemeze vzal. Též jest i v Cechách,
jaKoz vam jest svdomo. Ó by Pán Tžíš
byl ekl v sboru: Kto z vás jest bez hiecha
svatokupeckého. ten potup Jana papeže,
^da mi s. ze by jeden po druhém byl vý-bh

.
I pro sú ped ním klekali a jeho nohy

libah a najsvtjším ho otcem nazývali, v-
duce, že jest kacie, mordé a nmý hiešník
jakoz su na ty hiechy vynesli? Pro sú ho
kardinálové ku papežství volili, vdúce, že
jest tak zly mordé, že zabil jest najsvtj-
siho otce? Pro sú pepustili jemu svato-
kupiti, když jest byl papežem, jsúce rádce
proto ustavení, aby dobe radili? I zdali ti
iiejsu vinni, jenž sú i sami s ním svatokup-
cili? Pro dokud jest neutekl z Konstancie,
nizadny nesml jemu nic ieci, než naj-
svetejsí ote"! Ješe báli sú s: ale kdy'ž ho
ruka svtská popadla z Božieho ppušenie
aneb vole tehdy sú s spikli, umluvivše abynikoh nebyl puštn. Jist již s zlost, ohav-
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nost a hanba Antikristova oznámila na pa-

peži i na jiných v sboru; již vrnc slúliy Božie

mohu znamenati z ei svého Spasitele, co

jest mienil, ka: ,,Když uzite ohavnost na
miesté zpustilém, jenž jest prorokoval Da-
niel . . . ktož te, rozumj." Ohavnost ve-

liká jest pýcha, lakomstvie, svatokupectvie;

na miesté zpustilém, to jest v dóstojenství.

jenž jest j)usto (od dobroty), od pokory a od
jiných ctnosti, jakož zejmé vidime na téch,

jenž držie úad a dóstojenstvie. Ó, by bylo

Izé popsati zlosti, aby vérné sluhy (Boží) se

jich ostiehali! Rád b\'ch, ale iifám Bohu, že

dá jiné po mné statenéjšie, i že jsú nynie,

jenž lépe oznámie zlost Antikristovu a na-

sadie svých životóv k smrti pro pravdu Pána
Ježíše Krista, jenž dá vám i mné vénú ra-

dost. Amen.
Psán list na sv. Jana Ktitele v žalái

v ókovách v paméti té, že Jan také v žalái

v ókovách pro Boží pravdu jest sat. <24.

ervna. >

135

XLVI.

Dovédv se (ale zpráva byla mylná), že
byly koncilem zavrženy toliko traktáty, Hus
píše následujícího dne (25. ervna) pátelm,
aby jej opravili. Vykládá zárove, jak byl
dotazován, má-li jaké své knihy pi sobe ^
a že podle pravdy ekl, že nemá, a s sebou
pivezl kromé bible své universitní ped-
nášky (2 r. 1408—1409) o Sentencích Petra
I^mbarda. Psán jest latinsky a zachován
spolu s listem . 26; v. t.

46. Pátelm v Kostnici.

Vzhledem k tomu, že toliko traktáty od-
soudili, prosím, opravte poslední list eský
který jsem dnes poslal, aby lid Boží nemvslil'
ze všecky knihy mé jsou odsouzeny, jako já
jsem se domýšlel podle listu verejšího Rád
^;^.l\''^^f^'

^^y žádný dopis psaný v tomto
zalán nikomu nebyl pístupen, ježto dosud
není konené zjišténo, co Búh se mnou uiní

il^
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Bojim se, aby skrze Oldicha njaký list miij

nebyl poslán. Ješt prosim pro Boha: opatr-

n stežte listy i ei své i iny. Ó, jaké út-
chy jsem nabyl z list vašich i mých;
doufám, že skrze milost Boži budou lidem
ku prospchu.

Pokud vim, že vy a páni jste v Kostnici,

potud vždy útchy nalézám i v pipad, že

bych již na smrt ml veden býti. Opravdu
myslim, že mi vás Bh dal jako andly, kteí
mne slabého a bidného posiluji v nejvtších
pokušeních, která jak veliká byla, a ješt
jsou i budou, ví Bh všemohoucí, který jest

milosrdenství mé a útoišt mé, spasitel mj
a osvoboditel mj a ven položil jsem nadji
svou.

\\'ptávali se mne dva vyslaní do žaláe,
nemám-li více knih svého sepsání. Odpovdl
jsem, že ano. ekli: ,,Kde?" Dl jsem:

, .V Ce-

chách." Ptali se, nemám-li jich zde; ekl
jsem, že ne, ponvadž žádného nemám, a
pivezl jsem s sebou <spis> o Sentencích,

biblí a jiné. Již také jsem slyšel, že žák mj
Jan odešel. ekli: ,,Máš-li njaké konkluse?"
Odpovdl jsem: ,Nemám," jakož pravda
jest. ekli: ,,Chceš-li odpisáhnouti a odvo-
lati?" Dl jsem:

,.Pijte na snm, tam usly-

šíte, ježto na snme mám státi a jemu od-
povídati; co mne pokoušíte? Pišli jste po-

46. Pátelm v Kostnici. 137

tšit uvznného, ili trápit?" Uslyševše to
a nkolik slov prohodivše, odešli.

Opatrujte knihy, máte-li jaké. já nevím.
Mistru Jesenicovi eknte, že písa ne-

správn zmnil svdectví mé o výkladu bully,
jakož jste slyšeli, že jsem to ekl veejn na
snme.
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XLVII.

To, co Hus ukládal pátelm, provedl 26.

ervna sám; napsal nový list o odsouzení
svých knih koncilem, o néco málo mírnjší,
ale pece vždy ješt (spolu s . 45) jeden
z nejmohutnjších, jaké kdy z péra jeho vy-
plynuly. Podrobuje v nm rovnž tak (jako

v . 45) koncil, své soudce, svému soudu —
a odsouzení.

Zachován jest v mnohých rukopisích a ve
zpráv Mladnovicov, záhy již a asto
tištn, rovnž tak brzy a hojn pekládán do
latiny a ostatních jazyk e\Topských.

47. Vrným Cechm.

Mistr Jan Hus, v nadji sluha Boží, vr-
ným všem Cechóm, jenž Boha miuji a budu
milovati, žádost svú i modlitbu nestatenii
vzkazuje, aby v milosti Božie pebývali,
v ni (vrn) dokonali a s Bohem na \ ky
pebývali.

47. Vrným echm. 139

Vémi a v Bohu míli! Ješe mi jest to u mysl
padlo, aby znamenali, kterak sbor pyšný, la-

komý a všie ohavnosti plný potupil jest

knihy mé eské, jichž jest ani slyšal ani vidl,
a by je slyŠal, tehdy by jim nerozuml, neb
v sboru byli sú Vlaši, Francúzi, Engliši, Hi-

špani, Nmci a jiných jazykóv; jedné aby
jim co rozuml Jan biskup Litomyšlský, jenž

jest tu byl, a jini Cechové nabadai s kapi-

tol pražskú i V3'šehradskú, od nichž pošlo

jest pohannie pravdy Božie i našie zem
eské, již já mám v nadji Božie za zemi naj-

lepšie viery, znamenaje žádost k slovu Bo-
žiemu a k óbyjóm. O by[ste] vidli ten

sbor, jenž s nazývá sborem najsvtjšim, a

že nemóž poblúditi: jist spatili by ohav-

nost pvelikú, o niež sem slyšal obecn od
Švábóv, že Konstancie neb Kostnice, jich

msto, za tidcti let nezbude hiechóv,
které jest spáchal ten sbor v jich mst; a

ku viece, že sú s všichni pohoršili tiem

sborem, a plvali sú druzi, vidúce ohavné
vci^ A já vám pravi, že když sem stál ped
tiem sborem prvý den, spativ, ano nižád-

ného ádu nenie, ekl sem hlasit, když sú

všichni mleli, takto: ,,Mnl sem, by vie
poctivost, dobrota a lepši ád byl v tomto
sboru, než jest." Tehdy najv^-šši kardinál

ekl jest: ,, Kterak mluvíš? na hrad si po-

kornjic mluvil." A já sem odpovdl a ka:
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,,Neb na hrade nižádný nroti mne nekiel,
ale tuto všichni kiíte/: A poavadž takým
neádem šel jest ten sbor, jenž jest viece
uinil zlosti než dobroty, vrní a v Bohu milí
kesané! nedajte sebe uhroziti jich vynese-
ním, jenž úfám Bohu jim neprospje; oni
s rozletie, jako motýli, a jich ustavenie
stane jako pavuina. Mne sú chtli ustrašiti,
a nemolili sú Boží moci ve mn pemoci.'
Písmem sú proti mn nechtli jíti, jakož sú
slyšeli páni milostiví, jenž sú stáli staten
podlé pravdy, váživše s všie hanby, Cechové,
Moravné i Poláci, a však zvlášt pan Václav
z Dub a pan Jan z Chlumu; neb ti sú tu
stáli, jež jest král Sigmund sám pustil v sbor.
a slyšH sú, že když sem ekl: „Žádám na-
uenie, psalli sem co zle, chci nauen býti/^
tehdy kardinál naj vyšší ekl jest: „Poavadž
chceš nauen býti, to nauenie: máš odvo-
lati, jakož paddesát mistróv svatého písma
nalezlo jest." Aj, kraššie nauenie! tak by
sv. Kateina, dievka mladá, mla by byla
ustúpiti pravdy a viery pána Jezu Krista,
protože paddesát mistróv proti ní jest bylo;
ale stála jest drahá dievka až do smrti, a
mistry jest ku Pánu Bohu pivedla, jichž já
hiešný nemohu pivésti. To vám píši, aby
vdli, že sú nižádným písmem, ani kterými

'

dóvody mne nepmohli, než lstí sú mne hle-
dali a hrózami, aby m navedli k odvoláni

47- Vrným echm. i^i

a k ódpísahání; ale milostivý Pán Bóh, je-
hož sem zákon velebil, byl jest se mnú, i jest
a úfám bude do skonánie, a zachová m
v své milosti až do smrti. J

Psán list v stedu po sv. Janu Ktiteli <26.
ervna) v žalái v ókovách, v ekání smrti,
a však pro tajemstvie Božie nesmiem éci,'
by toto byl list mój poslední; neb ješe Bóh
všemohúcí móž m zprostiti. (Amen.)
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XL\ lil.

Spolu s pedchozím listem, téhož asi dne
(26. ervna), jx^sílá pátelm další napome-
nuti k opatrnosti a zárove vzpomínku, jak
na nm koncilníci vymáhali podrobení, l^sán

latinsky a zachován (hlavn) u Mladeno\ ice.

48. Pátelm v Kostnici.

Ješt pro Boha vás vybizim, aby dopisy
nikomu pístupny nebyly a aby nebyly na
veejnost vydány, ponvadž se bojím nebez-
peenství pro osoby. Opatmi bute ve slo-

vlch i skutcích. Vit, zstane-li, musí býti

velmi opatrný. Ješt velice jsem rozradost-

nn slyše, že pán muj milostivý pišel.

Spasitel náš Lazara po tyech dnech, již

smrdícího, životu navrátil, Jonáše po tri dni
v ryb ochraoval a ke kázáni opt vyslal,

Daniele z jámy lvi v\táhl k sepisováni pro-

roctví, ti mládence v peci ohnivé od plamene
zachránil, Zuzanu již od.souzenou, na smrt se

/
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ubírající osvobodil. Proež nemohl-Ii by po-
sud mne ubohého tentokrát od žaláe a smrti
osvoboditi, kdyby to bylo k .sláv jeho, ku
prospchu vících a k mému lepšímu? Není
ukrácena moc jeho, jenž Petra, který ml
již v Jeruzalém veden býti na smrt, ze ža-
láe vy\x^dl skrze andla, a spadla pouta s ru-
kou jeho. Vždy djž se vle jeho, která, peji
si, aby se naplnila na mn pro slávu jeho a
pro híchy mé.

Jakýs doktor ekl mi, cokoliv bych inil,
podrobuje se snmu, že vše jest pro mne
dobré a dovoleno, a pipojil: ,,Kdyby snm
vyslovil, že ty máš toliko jedno oko, akoliv
máš dv, musíš vyznati se snmem, že tomu
tak jest." Jemu jsem ekl: ,,By i celý svt
mi to íkal, já maje rozum, jaký nyní mám,
nemohl bych toho tvrditi bez odporu sv-
domí." Než když dále o tom se mluvilo,
upustil od onoho výroku a pravil: ,, Pravda,'
já jsem nedal píliš vhodného pikladu."
Pán jest se mnou jako udatný vá-

leník. Pán svtlo mé a spasení mé,
koho se budu báti? Pán síla života
mého; koho se budu strašiti? Knmu v tchto
asích asto volám onu antifonu: Pane, ná-
silí trpím, odpovz za mne, nevím, co íci
mám nepátelm svým.
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XLIX.

Domnívaje se, že na. ejtrí má zemíti, Hus
louí se dojemným listem dne 27. ervna ráno

se svými rytískými ochránci, pány z Chlumu
a z Dube. Psán jest latinsky — a dochován
opt hlavné v rukopisích zprávy Mladeno-
vicovy.

49. Pánm Janovi z Chlumu a Václavu
z Dube.

Nejvzácnjší dobrodinci moji a pravdy
obráncové! Napomínám vás pro útroby Jezu
Krista, abyste již, nechajíce marností tohoto

svta, sloužili vnému králi Kristu Pánu.
Nedvujte knížatm, synm lidí, v nichž

není spasení, ježto lživí a klamní synové lidi

dnes jsou, zítra zahynou. Bh však trvá na
vky, kterýž nikoli pro svou potebu, nýbrž
na prospch svých má služebníky, jimž co

slíbí, drží, co dáti pipoví, splní, nikoho
bezpeným prvodem neklame, žádného od
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sebe vrného sluhy nevzdaluje, nebo praví:
,,Kdež jsem já, tu i mj služebník bude."
Kteréhokoliv sluhu svého onen Pán pánem
iní všeho jmní svého, dávaje jemu sebe
sama a všechno s sebou, aby bez všeliké
tesknosti, bázn, ano bez všelikého nedo-
statku ml všechno, raduje se se všemi sva-
tými radostí neskonalou. Ó, blaze služebníku
onomu, -kteréhož až pán onen pijde, nalezl
by a on bdí! Blahoslavený sluha, kterýž
onoho krále slávy pijme s radostí. Tomu
tedy králi služtež, rozmilí páni, v bázni,
a on vás — doufám — doprovodí nyní do
ech v milosti své a ve zdraví vašem a potom
do života slávy vného. Bute zdrávi!

Myslím, že toto jest poslední k vám list,

protože zítra, jak myslím, oištn budu v na-
dji Jezu Krista hroznou smrtí od hích.
Co mne potkávalo v této noci, nemohu psáti.

Zikmund všecko podvodn konal. Bh kéž
ho ušetí a to jenom pro vás; i vy sami sly-
šeli jste výrok, jejž pronesl. Prosím, žádného
nemjte podezení o vrném Mtovi.

M. J. Hus, Lisy z Kostnice. 10
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L.

Jako se svými ochránci a starým uitelem
louí se Hus také s ncjniilejsimi svými pá-
teli a stoupenci v echácli, s universitou

ueni pražského, kterou tolik miloval. Dává
jim všem, mistrm, bakalám a studentm,
poslední své rady, žádá naposled o pímluvu
v modlitbách a doporouí jim na konec
m. Havlíka a Petra z Mladoovic.

List zachován jest (latinsky) v mnohých
rukopisích (v nkterých schází dovtek, po-

slední odstavec) a ve zpráv Mladenovicov;
byl asto pekládán a tištn.

50. Roziuní list universit pražské.

Vzácní a v Jezu Kristu rozmili mi-
sti, bakalái a studenti university Praž-

ské! Napomínám vás pi samém nejmilosti-

vjším Ježíši, abyste se milovali vespolek,

vymycovali rozkoly, pilní byli pede všim

50. Roziuní list universit pražské. 147

Cti Boží, mne v pamti chovajíce, kterak
jsem vždycky usiloval zdar university ke cti
Boží pivádti, kterak jsem se kormoutíval
nad nešváry vašimi a vvtržnostmi, kterak
jseni národ náš peslavný chtl shromážditi
^' jedno. A ejhle, kterak pi nkterých mých
n(^jmilejších, za nž bych byl nasadil život
stal se mi <tento> píliš trpkým, útržkami^
potupami a posléz trpkou smrtí mne skHuje^
Odpus jim Bh všemohoucí, ponvadž ne-
vedl, co inili; za n upímným srdcem
prosím, aby jich ušetil.

Ostatn, rozmiH v Ježíši Kristu, stj-
te v poznané pravd, kteráž nade vším ví-
tzi a mocna jest až na vky. Vzte také
ze jsem žádného lánku neodvolal, aniž od-
prisahl. Snm chtl, abvch o všech a o kte-
rémkoli chínku vytaženém z knih ekl že jekivý: nechtl jsem. le by písmem ukázali
kivost; proež kterýkoliv by byl smysl kivý
v kterémkoli lánku, tolio se zíkám a po-rouím jej náprav Pána Ježíše Krista, jenž
poznává mé upímné smýšlení, nevykládaje
ve smysl kivý, jakéhož já nemám v'úmysluA vas také napomínám v Pánu, abyste, kte-
ryko IV b3^ste molili postilinouti smysl kivý
v nkterém z onch lánk, toho se zekli
avšak yzdy bez porušení pravdy, kteráž se
zamysli. Proste Boha za mne, a pozdravte
se vespolek v svatém pokoji.

10*
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Mistr Jan Hus v okovech a v žalái, již

stoje na kraji tohoto života, oekávaje na-

zejtri hroznou smrt, kteráž — doufám —
oistí mé hrichy, neshledávaje na sob z mi-

losti Boží kacíství žádného, ježto celým

srdcem vyznávám kteroukoliv vitelnou
pravdu. Psáno ve tvrtek v pedveer sva-

tého Petra. <27'. ervna.

>

Prosím, milujte Betlém a Havla usta-

novte na míst mém nobo doufám, že Pán

jest sním. Amen.
Porouím vám Petra z Mladoovic, nej-

vrnjšího a nejstálejšího mého utšitele a

posilovatele.

31. Rozluní list m. Kišano VI. 149

LI.

Téhož patrn dne (27. ervna) ráno se
louí krátkým, ale srdeným hstkem s mi-
strem Krišanem, starým svým uitelem a
dobrodincem. Lístek byl psán latinsky a
piložen asi k ostatním dvma rozluním;
zachován, jako ostatní, ve zpráv ]\Iiadeno-
vicov.

51 Rozluní list m. Kišfanovi.

Miste Kišane, uiteli mj a dobrodince
obzvláštní! Stj v pravd Kristov, pidržuje
se vrných, nestrachuj se, ponvadž Hospo-
din v krátce dá ochranu a rozmnoží poet
Kristových vrných. Budiž dobrot iv k chu-
dým, jakos býval vždy; istotu — doufám —
jsi zachoval, lakomství jsi se vystehl a vy-
stíhej a k vli sob nedrž více obroí. Ko-
stel vždy drž, aby vrní utíkali se k tob jako
k dobrotivému otci.

Pozdravte, nejmilejší, mistra Jakoubka
a všechny milovníky pravdy. Psáno v oko-
vech, v ekání upálení.
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Lil.

Zpráva o budoucí poprav se ukázala

klamnou; Hus proto posílá pánm z Chlumu

a z Dube veer téhož dne list nový, eský
(první tak psaný; druhdy jen ást pro pana

z Dube bývá eská), v nmž vzpomíná také

na pítele Jeronýma, rovnž uvznného.
List zachován v mnohých rukopisích a ve

zpráv Mladnovicov; tištn záhy a asto;

rovnž tak brzy a hojn pekládán do cizích

jazyk.

52. Pánm Janovi z Chlumu a Václavu

z Dube.

Buoh s vámi! Mv veliké domnnie z mno-

hých pii, psal sem, jako bych ml zajtra

skonati. Již opt znamenav prodlenie smrti,

piši vám, milostivi a vrni pnetelé v Bohu!

ješt abych svú vdnost ukázal, dokud

najdéle mohu, maje vždy utšenie, že mohu
k vám mluviti po listku; a pravím vám, že

Pán Buoh vie, pro prodlévá mú smrtí i mého

milého bratra mistra Jeronýma, o nmž mám
nadji, že svat rr^re bez viny, a že statenjí
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se má i trpí, než já ncstatený hiešník. Dal
nám Pán Bóli dlúhý as, abychom lépe své
hicliy spamatovali a jich staten želeli;

dal nám as (dlúhý), aby dlúhé a veliké po-
kušenie salo liiechy veliké a pineslo ut-
šenie; dal nám as, abychom pamatovali
svého krále Pána Boha Ježíše milosrdného
hrozné pohannie a smrt ukrutnú jeho vá-
žili a proto tiem milejie trpli; abychom také
pomnli, že nenie s hodóv tohoto svta jiti

na hody onoho svta; abychom pamatovali,
že skrze mnohé utrpenie svtí sú vešli v ne-
beské královstvie; nkteí po kusu ezáni,
jiní vrtáni, jiní vaeni, jiní peeni, jiní za
živa deni, za živa pohrabáni, kamenováni,
kižováni, mleni mezi žernovy, vláeni, to-

peni, páleni, všeni, po kusu trháni a prvé
pohanni, žalaováni, biti, okováni; a kto
muož všecky muky v^^Dsati, kteréž sú i v no-
vém i v starém zákon svtí pro pravdu
Boží trpli! a zvlášt ti, jenž sú knžskú
zlost tresktali a proti ní kázali. A divná vc
bude, ktož nynie neutrpí, bude-li státi sta-

ten proti zlosti a zvlášt proti knžské,
jenž sebe nedá dotknuti. A již jsem tomu
rád, že sú mé knížky musili ísti, v nichž jest

zlost jich otevena; a viem, že sú je pilnjie
petli, než svaté tenie, chtiece bludy na-
leznuti. Dán list ve tvrtek ped vigiíjí sv.

Petra u veer. Amen. <27. ervna.

>
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Lili.

Poprava Husova odkládala se stále a stále;

mnoho v tom také Zikmund psobil, jenž

hledl pece stále Husa primti k odvoláni.

Proti svému nadáni Hus má ješté stále pí-

ležitost s páteli aspo písemn se dorozumí-

vati — a této píležitosti chápe se s radostí.

O tom svdí i tento list ze dne 29. ervna,

jejž Hus posílá opt svým vrným ochrán-

cm, panu Janovi z Chlumu a Václavu z Du-

be. Místo panu z Dube urené Hus píše esky;

jinak jest list psán latinsky a zachován opt
hlavn ^Iladenovicem.

53. Pánm Janovi z Chlumu a Václavu

z Dub.

Nejmilostivjší dobrodince, v Jezu Kristu

nejmilejší! Ješt z toho, že skrze milost

Boži mohu psáti Vaši Milosti, raduji se ne-

málo. Jakož ze verejšího listu v>Tozuml

jsem, pedn, kterak nepravost nevstky ve-
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liké, to jest zlomyslného shromáždní, o kte-

réž <te se> v Apokalypsi, obnažuje se a

obnažena bude, s kterouž nevstkou smilní

králové zem; jak tamtéž se praví, smilni

duchovn, od Krista a jeho pravdy odpada-
jíce a souhlasíce se lží Antikristovou, ze sve-

dení, z bázn, aneb z nadje spolku pro zí-

skání cti svta. Druhé vyrozuml jsem z listu,

kterak již nepátelé pravdy poínají se másti.

Tetí poznal jsem Vaší Laskavosti horoucí

vytrvalost, s jakou smle vyznáváte pravdu,

poznav hanebnost nevstky veliké. tvrté
s radostí vyrozuml jsem, že hodláte^ již

konec uiniti marnosti svta a služb namá-
havé svtské a rytovati doma Pánu Jezu
Kristu; jemuž sloužiti kralovati jest, jakož

dí eho, jemuž kdo vrn slouží, samého
Ježíše Krista v nebeské vlasti sluhou míti

bude, an sám praví: ,,Blahoslavený služeb-

ník ten, kteréhož pijda pán jeho, nalezl by,

an tak iní; amen pravím vám, že povstana
pepáše se a sloužiti bude jemu." Toho ne-

iní králové svta služebníkm svým, kte-

íž tak dlouho jenom je milují, jak dlouho
jim králm jsou užitení a potební.
Ne tak Kristus, král slávy, jenž apoštoly

Petra a Pavla dnes korunoval: Petra uki-
žováním a Pavla sttím uvádje do krá-

lovství nebeské vlasti. Byl Petr tyikrát
žalaován a skrze andla vyveden, Pavel
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tikrát metlami mrskán, jednou kamenován,

dvakráte na korábu tonul, dvé léta byl

vznn a mnohonásobn sužován, jenž pravi

piše: ,,Nad míru petíženi jsem byli tak, že

se nám stýskalo i živu býti." Již pešly

tesknosti a trápeni, a zbývají neskonalé ra-

dosti a život pokojný bez utrpni; již kra-

lují Petr a Pavel s králem nebeským, již

obcují s kry andl, již patí na krále svého

v sláv, již žádnou nejsou sklíeni teskností,

nýbrž plni jsou nevyslovitelné radosti. Sami

tedy slavní muedníci takto sdružení s krá-

lem slávy, nech ráí pimlouvati se za nás,

abychom posíleni jsouce jejich pispním,
jich slá\ y byli spoluúastni, snášejíce po-

korn, cožkoliv Pán všemohoucí k našemu

lepšímu nám zde ustanoví trpti. Amen.
Prosím ješt pro Boha, abyste ješt psali,

budete-li moci; j^rosím také, aby paní krá-

lová zvlášt byla pozdravena a napomenuta,

aby byla stálá v pravd a nehoršila se nade

mnou, jako bych byl kací. Také si peji,

aby pozdravena byla manželka vaše, již

prosím, abyste miloval v Jezu Kristu, pro-

tože doufám, že jest ona dcerou Boží skrze

zachovávání jeho pikázání. Všechnch milov-

níkv pravdy pozdravujte pro Boha!

Velice se raduji, že pan Václav chce po-

jmouti manželku a svta marnosti ubhnouti.

A opravdu as jest, ponvadž již mnoho

53- Pánm Janovi z Chlumu a Václ. z Dubj. 155

jezdil po královstvích, mnoho turnajoval,
tlo unavil, peníze vydal a duši pohoršil.

Proež již zbývá toto zavrhnouti a v pokoji
doma s manželkou sloužiti Bohu a služeb-
níky miti vlastní.

Lépe bude doma Bohu slúžiíi, bez hiechóv
a bez práce dobré bydlo mieti, ano jiní služte, než
pracovati tžce druhdy z nelibosti, životem
jistu nebýti a jinému vždy v ruce hledti. Toto
jemu, vrnému mému dobrodjci, peteno
i ukázáno bud.

Jese Pán Bóh vždy svá mocí Hus pi ži-

vot drží, a bude držeti, dokud ráí, proti pyš-
nému, lakomému a rozlin hiesnému sboru,

v nmž Pán Bóh zná, kto sii jeho.

\ den svatých apoštol Petra a Pavla;
dáno ped polednem. (29. ervna.

>

\
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LIV.

Téhož dne psán jest rozluni list Husovým
pátelm v echách; jest (mimo latinskou

vtu Petrovi z Mladénovic) eský a zachován
opt v rukopisech zprávy Mladencvicovy.

54- eským pátelm.

Bóh s vámi, a ra vám dáti odplatu vénú,
že ste mi mnoho dobrého inili a ješt iníte
pro m, a snad mrtvého na tle. Panu Jano-
vi, vrnému a statenému r\i:iei a mému
dobrému dobrodjci nedajte škodnu býti,

prosim pro Pána Boha, milý pane Pete
mincmejste a paní Anno! Také prosim, aby
dobe živi byli a Boha poslúchali, jakož ste

slýchali. Králové, mé milostivé panie, d-
kujte ote mne ze všeho dobrého, jež jest mi
inila. eledi své pozdravte, i jiných vrných
pátelóv, jichž nelze jest popsati. Prosim

také všech, aby za m Pána Boha prosili,

u jehož svaté milosti skoro s shledáme s je-

ho svat pomoci. Amen.

54. eským pátelm. ^57

Psán list v akáni odsúzenie na smrt
v žalái v ókovách, jež úfám trpim pro
Boži zákon. Pro Pána Boha, nedajte hubiti
dobrých knží.

Mistr Hus, v nadji sluha Boži.

Pete, píteli nejmilejší, kožich sob nech
na mou památku.

Pane Henrichu Lefl! bu dobe živ s svú
manželku a dkuj if z dobrodjstvie; Bóh
bud tvá odplata!

Vrni pítele, pane Lidhéi s pani Marga-
retu, s panem Skókem, s Mikéškú i s jinými:
daj vám Pán Bóh vnu odplatu za práce
i za jiné dobrodnstvie, kteréž ste mli se

mnú!
Vrný a milý miste Kišane, bud Pán

Bóh s tebú!

Miste Martinku, uedlníe, pomni, co sem
t vrn uil!

Miste Mikuláši, knze Pete králové i jiní

misti i knžie, bute slova Božieho pilni!

Knze Havlíku, kaž slovo Božie!

^
A všech prosím, aby byli ustaviní u Bo-

žie pravd.
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V den soudný zjeven bude, chtl bych mile-

rád vše kivé a bludné, což jsem kdy myslil
neb mluvil, ped celým svtem odvolati.

Tak dím a piši o své vli a bez nátlaku. Psáno
vlastní rukou i. ervence <I4I5>.

LV.

Dne I. ervence ijt- dostavila se vyšetu-
jící komise Husovcc, ^ pedsedou Janem
z Wallenrodu, arcibiskupem rižským, na-

posled do vzeni Husova, aby si vyžádala jeho
odpovd konenou. Hus ji dal ústn i pí-

semn, jak následuje.

55- Poslední osvdení koncilu.

Já Jan Hus v nadji knz Ježiše Krista.

Pro báze, že bych urazil Boha a kiv pi-
sahal, nemohu se lánk, z kterých mne kiví
svdkové obviuji, odpisáhnouti, nebo jsem
jich nekázal, netvrdil a nehájil. Co se týká
kusúv, z mých spis podle pravdy sebraných,
zamítám nepravý jejich smysl, jestli že co
do sebe mají, ale každého lánku nesmím
odpisáhnouti, ježto by se nedlo bez urážky
Boži a bez úrazu doletov svatých. A kdyby
možná bylo, aby hlas mj po všem svt byl
slyšán, jako každá lež a každý hHch mj
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LVI.

Dne 5. ervence dostavili se na rozkaz

Zikmundv ochráncové Husovi, pan Jan

z Chlumu a Václav z Dube. spolu se tymi
biskupy naposled do vezeni Husova, aby

ješt jednou ho vyzvali k odvoláni. Krásným

zpsobem dával tu Chlum Husovi na vli od-

volati, vi-li. že chybil, anebo státi za pravdu

až do smrti. Hus volil, jako vždy, smrt.

Véda, že nyní skuten jen nkolik hodin

ho dli od hranice, chtl všemu kesanstvu

naposled oznámiti, pro jednal tak, jak

jednal. Toto osvdení však není dokoneno

ani definitivn upiaveno; pro. nevíme. Za-

chováno jest (latinsky), jako kus následující,

ve zpráv Mladenovicov.

56. Vrným Kristovým.

Já mistr Jan Hus, v nadji sluha Ježíše

Krista, srden žádaje, aby vicí Kristovi

po skonáni mém nebrali ze smrti mé prile-

žitost k pohoršení, mne jaksi za zatvrzelého

kacíe pokládajíce a za svdka bera Ježíš(

Krista, pro jehož zákon pál jsem si zemíti,

na pamét pátelm pravdy toto píši:

Pedn, že v slyšeních soukromých velmi

etných a potom ve veejných slyšeních sn-
mu jsem osvdoval, že chci se podrobiti

pouení, opravení, odvolání a trestu, bude-li

ukázáno, že jsem nco napsal, uil nebo v od-

povdi ekl, co by bylo pravd na odpor.

A že padesát doktor, jak sami jistili, od
snmu vybraných, astji pokáraných ode

mne pro klamný výtah lánk, i pi veejném
slyšení snmu nechtlo dáti mi soukromého
pouení, ba ani se mnou nechtlo jednati

pravíce: ,Ty musíš se poddati rozhodnutí

snmu.' A že snm, když ve veejném sly-

šení uvádl jsem písmo Kristovo nebo sva-

tých doktor, bu se posmíval aneb íkal,

že špatn rozumím, a tvrdil, že nevhodn
se dovolávám doktor.

Kterýsi pak kardinál nejpednjší ve sn-
mu a od snmu zmocnný, pi veejném sly-

šení vybrav lístek ekl: ,,Hle, jeden mistr

svatého bohosloví pedložil mi tento dkaz,
mluvte o nm." Byl pak to dkaz o byt-

nosti obecné, jejíž jsoucnost ve vcech bož-

ských jsem pipustil. Potom, když on ne-

mohl dále, akoliv platí za nejmohutnjšího
doktora bohosloví, vyložil jsem mu o stvo-

M. J. líus, Listy z Kostnice. II
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eni b>i:nosti všeobecné, t. j. že bytí prvné

stvoené pidleno bylo jednotlivým stvoe-

ním, z ehož on dokazovati chtl trvání

chleba hmotného; ale byv jasn z neznalosti

pedmtu usvden, umlkl. A hned jeden

doktor anglický poal dkaz vésti a ten po-

dobn nemohl dále.

A jiný doktor anglický, který mi ekl

pi soukromém slyšení, že chtl \'iklef všecku

vdu zboiti a že v každé své knize, i v lo-

gické, chyby napsal, povstal a poal dkaz
vésti o zmnožování tla Kristova v hostii,

a nemoha dále v dkazu, když mu íkali,

aby mlel, ekl: ,,Hle, on lstiv snm šálí,

dejte pozor, aby se neošálil snm, jako skrze

Berengara byl ošálen." A když on umlkl,

kdosi s kikem poal vykládati o stvoení

b>i:í všeobecného, ale množství kielo. Já
pak stoje žádal jsem, aby mi bylo dáno sly-

šení, ka k nmu: ,,Dokazujte staten, já

rád chci odpovídati.- A on podobn nemí)hl

dále a mrzut podotkl: ,.Je to kacíství."

Jak veliký pak kik, jaké zlehování, po-

smch a rouhání nastalo proti mn od tohoto

shromáždní, vdí páni Václav z Dub a Jan

z Chlumu, a Petr, jeho písa, nejvy-trvalejši

r>'tíi a pravdy Pán milovníci. Proež i já

takovým kikem asto by\^ zahrnut, ekl jsem

tato slova: ,,Myslil jsem, že v tomto sboru

jest vtší poctivost, zbožnost a ád." A po-

56. Vrným Kristovým, 163

tom poslouchali všickni, ponvadž král pi-

kázal zjednati ticho. Kardinál pak, snmu
pedsedající, ekl: ,,Tys na hrad mluvil po-

kornji." Já jsem dl: ,,Ponvadž na mne
tehdy nikdo nekiel, nyní však všickni kií
naproti mn." A dodal: ,,Hle, snm žádá od

tebe, chceš-li se podrobiti pouení.** ekl
jsem: ,,Chci velmi rád podle svých osvd-

ení." A on pravil: ,,Nuž to mj za poueni,

že doktoi tvrdí, že lánky ze spis tvých

vyaté jsou bludný a že máš je odvolati a

toho se odpisáhnouti, co skrze svdky jest

dotvrzeno." Král pak ekl: ,,Hle, napíše se ti

to krátce a ty odpovíš. ' A kardinál pravil:

,,Tak se stane v nejbližším slyšení." A ihned

zdvihl s(í snm. Jak veliká jsem potom vy-

trpl pokušení, ví Bh. Atd.

i
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LVI I.

Krátce potom (asi veer, dne 5. er-

vence 1415) Hus zvedel, že zítejší sezení

koncilu dá mu posledn na vybranou — od-

volati anebo že hned bude odveden na smrt.

Píše proto, snad nedokoniv pedchozího

csvdení svtu kesanskému, panu Chlu-

movi naposled — opakuje takka, co mu ekl

ped nkolika hodinami ústné, znovu pí-

semn a jemným zpsobem (.,kdybych více

nepsal pro néjakou píhodu'') naznauje, že

to jsou slova jeho poslední.

57. Panu Janovi z Chlumu.

Zitra o hodin 6. mám odpovídati; ped-

n, chci-li pipustiti, že kterýkoli lánek,

vyatý ze spis mých jest bludný, a že jej

pisežn odvolávám a opak budu kázati;

druhé, chci-li vyznati, že jsem kázal ony

lánkv, které od svdk jsou potvrzeny;

tetí, že je písežn odvolávám. Jestliže Bh
podle milosti své pivede krále k slyšení,

57. Janovi z Chlumu. 165

rád bych vidl, aby slyšel, která slova nej-

milejší Spasitel vloži v ústa má. Kdyby m.i

dali péro a papír, odpovdl bych, jak dou-

fám z pomoci Boží, písemn takto: ,,Já, Jan
(Hus, v nadji) sluha Kristv, nechci pi-

pustiti, že kterýkoli lánek, vyatý ze spis
mých je bludný, abych nezavrhl mínní sva-

tých doktor a zvlášt svatého Augustina.

Druhé nechci vyznati, že lánky, kivými
svdky mn pisouzené, jsem tvrdil, kázal a

je držel. Tetí nechci písežn odvolati, abych

kiv nepísahal."

Pro Boha, chovejte listy mé opatrn a

dbejte, aby rovnž opatrn do Cech byly

dopraveny, aby veliká nebezpeenství pro

osoby nenastala. Kdybych již nepsal Lásce

Vaší pro njakou píhodu, zapísahám vás,

chovejte se všemi pátely mne v pamti, a

modlete se, aby mi dal Bh v3'trvalost spolu

s bratrem mým, v Kristu milým mistrem

Jeronýmem, ponvadž myslím, že rovnž
smrt vytrpí, jak jsem vyrozuml od zástupc
<snmovních>.
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LVIII.

,.Kdyby mi dali |)éro a papír" — praví Hus

v posledním list — ,,odpovdl bych pí-

semn takto." Péra a papíru se mu ovšem pi

posledním výslechu, dne 6. ervence 141 5.

nedostalo; ale slova jeho poslední pi této

slavnostní píležitosti ped ímským králem

a sborem všeho kesanstva shodují se i s vý-

rokem v pedešlém list uvedeným i se všemi

jeho pedcházejícími protestacemi. UvedU

jsme na poátku první jeho protestaci kost-

nickou, klademe sem na konec, tebas byla

pronesena jen ústn (a dochována zprávou

:Mladenovicovou) tuto poslední. Když byl

naposled vyzván tymi biskupy, po prove-

deném odsouzení, aby odvolal, odpovdl:

58. Protestace poslední.

,,Hle tito biskupové mne vybízejí k tomu,

abych odvolal a odpisáhl; bojím se tak ui-

niti, abych nebyl lháem ped tváí Pán

58. Protestace poslední. 167

a abych neublížil svdomí a Boží pravd,

ježto nikdy jsem nedržel tch lánk, které

proti mn falešn svdí, ale spíše naopak

jsem uil, psal a kázal — a také proto, abych

nepohoršil tak velikého množství, jemuž jsem

kázal •— a také jiných vrných kazatel slo-

va Božího ..."

Byl pak odsvcen, vydán moci svtské^

piveden na hranici a upálen.



VYSVTLENI SLOV.

(Obšírnéjší výklad o jazyce Husové jest podán

ve sv. I., str. 117— 118; zde se vykládají pouze

nkterá méné známá slova list pedchozích;

íslice oznaují ísla list.)

a {3, 28 . . .) = jest-

liže.

Antikrist (3, 6. 11 . . .)

= odprce Kristv
podle bible; Anti-
kristovy sieti (6) jsou

klatba a stavení bo-

hoslužby; Antikri-

stova Škola (45) jest

koncil.

bakalá (9, 50 . . .) =
nejnižší stupe aka-
demických hodno-
stí; bakalá zrízen-ý

= ten bakalá, jenž

hodlá se státi mi-
strem theolo^e.

dekret (i) = soubor
církevních pedpis

;

mínéna zvláš kniha
Graciánova ,,Dec re-

tm" z XII. stol.

dekretálky (i) = sbír-

ky papežských ped-
pis, sebrané napo-
sled ve XIII. stol.

doktor (i, 15, 35 • • •)

= u Husa asto to-

lik jako ,,otec cír-

kevní".

Doniine ne longe (24)
= Pane ne daleko
<bud se svým milo-
srdenstvím), witát

ze žalmu XXXIV,
19, zpívaný na ne-
dli kvtnou.

druzí (47) = nkteí.
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dukát (6 . . .), u Husa
asto ,zlatý*, zlatý

peníz velikosti a ce-

ny asi našeho ny-
njšího dukátu (11

až 12 korun), ovšem
tehdy mnohem vt-
ší kupní síly.

Engliš (47) = Angli-

an.
exkomunikace (19) =

vyobcování, prokle-

tí

glejt viz k 1 e j t.

haha (15 . . .) = ahá!

Hišpan (47) = Španl.

hod (34) — svátek;

s hodóv na hody

(^2) = s posvícení
na posvícení.

hóry (33) = hodinky
(církevní).

hrad (47 . . .) = u Hu-
sa Ck)ttlieben.

intimace (2, 5 . . .) =
vyhláška.

jedné (47) = jen.

již (11) = te, nyní.

jurista (45) = profe-

sor církevního prá-
va.

kanoji (i) = pedpis
církevního práva.

karthusian (5) =
mnich píísnéhoTá-
du církev^ního, zalo-

ženého sv. Brunem.

klejt (z nm. ,,Ge-

lei') (3) = pr-
vodní list.

konkluse (46) = záv-
ry; míní se tím
kvestie, v. t.

konstituce (i) = usta-

novení církevní.

kopa {groš) (8, 35,

36 . . .) = 60 stí-
brných groš, jed-

notka vyšší, podle
níž poítáno; za do-

by Husovy mla asi

cenu dvou dukát
(= 24— 25 korun),

ovšem daleko vyšší

sílu kupní.

krqšší (47) = nejkrás-

njší, tuze hezký 1

kvestie (6, 20 . . .)
=

úvaha o njaké spor-

né otázce, zvlášt-

ním zpsobem se-

stavená; Hus tako-

vou úvahu pro kon-
cil si pipravil o po-
staitelnosti zákona
Kristova.

laný [S) = laciný,

všední; bývá teno
uesprávn ,lani'.
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tou-lán žovati (i i)

lati se.

lení (28) = líný.

Utkupnik (45) ^ do-

hazova ; Hus na-

zývá „pímluvce".

minemejstr (36, 52) =
m., náelník králov-

ské mincovny.

mordé (45) = vrah.

nahada (47) = štvá.

neád (47) = nepoá-
dek.

nesmetl (26, 45) ^ ne-

odvažovati se.

nikdiež (11) = nikde.

notá (14, 19 . . .) =
písa.

obrok (11, 45 . . .) =
obroí, beneficium,
prebenda.

obyej (^2 . . .) = mrav.

odpusténi (28) = pro-

puštní.

ovšem (3)

úpln.
patriarcha

19 . . .)

= docela,

(14. 15.

u Husa
patriarcha caihrad-
ský Jan, pedseda
první vyšetující ko-
mise koncilu.

písa (12, 45 . . .) =
tajemník, sekretá.

podtrhmUi (11) = po-
raziti, oklamati.

povážiti (28) = odvá-
žiti se.

praví (47) = pravím.

pepustiti (17) = do-
pustiti, dovoliti.

pépušenie (45) — do-
volení.

priekaza
kážka.

(II) = pe-

pronéž (11) = proež.

protestace (i, 15, 16,

20 . . .) = osvde-
ní, veejné prohlá-
šení atp.

rcztrženie (3) = rozkol.

sentence (46) = výro-
ky Písma, otc cír-

kevních atd., pak
zvláštní soubor, se-

stavený v XII. stol.

PetremLombardem.
skoro (54) = brzo,

rychle.

slédník (14, 43) -= slí-

díc; v starém tisku

omylem .následník*.

studnice (45) ^ pra-

men.

svolánie (3) = koncil;

slovo Husovo.

Švábové (47) = jizin

kmen nmeckv.
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tlaiti (32) = šlapati.

traktát (21. 26) = (v-
decká) rozprava.

tresktati (11) = kárati.

trutiti (II) = namá-
hati se.

úfati (3, 11) = dou-
fati.

'

ustavenie (47) = u-

stanovení.

vážiti se (47) = odvá-
žiti se.

viatikus (29, 36) =
breviá.

zbožie (28) = statek,

bohatství.

zbýti (47) = zbaviti se.

zlost (17, 45) = zloba,

nešlechetnost.

ztrava (28) = náklad.

žák (32, 45) = kle-

rik, student akade-
mický .

žákovstvo (11) = klé-

rus, duchovenstvo.
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i. VÝKLAD JMEN.

(Jména biblická sem nejsou pojata: íslice opt
oznauji ísla listu.)

Aillv Pierre (56 a j.), latinsky Petrus ab

AUiaco. ,.orel Francie", jeden z nejslavnj-

ších theolog té doby, vedl spolu se Zaba-

rellou hlavn jednání koncilu s Husem; Hus
ho nazývá ,

.kardinál najvyšší".

Albert (5). vlastn Albrecht Fleischmann,

farái- u sv. Sebalda v Norimberce.

Anna z Frimburka (^6, 54), cho mincmistra

Zmrzlíka, ctitelka Husova.

Apoštol (44). u Husa sv. Pavel.

Aueustin (26). vlastn AureUus Augustinus,

svétec a „uitel církve", biskup Hipponský

ve 4. století, pední autorita Husova.

Barbatus viz Brada .

Betlém (21. 22, 32. 50). kaple na Starém msté
pražském, založená 13QI Hanušem z Mil-

heima a Kížem kramáem pro kázaní slova

Božího jazvkem eským; Hus nastoupil

r 1402 po slavném Štpánu z Kolína, po ném
kázal Havlík; s Husem bvli v Betléme ješt

m. Martin. Mikuláš z Miliína a j. Zrušena

r. 1786.

Výklad jmen. 173

Betlemita viz Matj.
Boí viz Ctibor.
Bradáek (Bradaiý) Jan (14, 15, 21, 23, 27),
zvaný také ..Jan Železný", ,,Železná Brada",
latinsky. Johannes Barbatus'^ fará v Krum-
lov, pítel Husv (viz list sv. I, . 21),
navštívil Husa první v žalái, staral se pak
o nho, byl pítomen pi jeho odsouzení
i smrti, o emž pak podal zprávu m. Jakoub-
kovi.

Cato viz Kato.
de Causis viz Michal.
Ctibor z Boí (?) (21), pán eský, píznivec
Husv, snad týž, jemuž Hus psal hst v II. sv.,

. 23.

Divoký, Mikeš (33), také Divek. pán eský
ve službách krále Zikmunda, vyjednával
s Husem o cest do Kostnice (v. sv. II..

. 29).

Dora (35), eená z Betléma, jedna z pobožných
panen, jež bydlily pi Betlém.

2 Dube Jindich viz Škopek.
z Dube Václav, odjinad z Leštna (5 a asto),
pán eský, spolu s panem Janem z Chlumu
vrný prvodí a ochránce Husv v Kost-
nici.

2 Frimburka viz Anna.
Gerson Jan (21, 23, 27), kanclé paížské uni-

versity, jeden z nejslavnjších theolog fran-

couzských, píkrý odprce Husv na kon-
cilu.

Havlík, Havel (35, 42, 50, 54), mistr, knz a
druhý kazatel (1413—1415) v Betlém, od-
prce kalicha.
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Helwel Jan (4, 3), mistr, fará u sv. Vavince
v Xoriinbcrce, disputoval s Husem pi jeho

cest Norimberkem.

Hus viz Kateina.
z Chhmiu Jan (5 a asto), eený Kepka, pán
eskv, hlavni a nejvrnjší prvodí a ochrán-

ce Husv v Kostnici.

z Chlumu Jindich viz Lacembok.
Chrysostom viz Jan Zlatoústý.
Chudý viz Matj.
Jakub písa (33).

Jakub, Jakoubek ze Stiíbra (6, iq, 33, 42, 51),

dvrn také Kuba zvaný, spolužák, pítel,

stoupenec a nástupce Husv v Betlém, hor-

livý viklefovec, pvodce kalicha, hlavní auto-

rita mistru pražských (f 1429).

Jan XXIII. (37, 45 a j.), pvodn kardinál

Baltazar Cossa, po smrti Alexandra V.

(jejž prý otrávil) pisskými kardinály vo-

lenv papežem (14 10— 14 13^ svolal koncil

Kostnický a pedsedal mu z poátku; vida

vsak, že se koncil a Zikmund obracejí proti

nmu, uprchl 20. bezna 14 13 z Kostnice a
koncil rozpustil. Ale byl zajat, uvznn
a sesazen (29. kvtna); 3. ervna pak uvržen

do žaláe na Gotlieben, odkud v téže dob
Hus piveden k výslechm do Kostnice.

(V. sv. I. . 3 atd., sv. II. . 15, 23 atd.).

Jan Zlatoústý (45), patriarcha caihradský

4. stol., svtec církve, slavný kazatel, pední
autorita Husova.

JatJ, biskup Litomyšlský (26, 43, 47), pozdji
biskup Olomucký, zvaný ,,železný" nebo
..kladivo Husit", mocný a píkrý' odprce
Husv i jeho stoupencv.

Výklad jmen.
175

Jan. žák Husv (46).
Jafi viz také Bradáí^í^L- t
Kardinál.

'''''^^^^^' Jesenice,
Janovice viz Kardinál

oblíbená autorita Husova ''°°'

Jeroným z Praliy (n 20 r, c, ^^ ,

•'le byl na l>ran":íící^tsk|ch%arat''f,\fÍ'''
•413 pnvedcn v pout«;h do K^P- ^'^^"^

2 Jesenice Jan (i^ ^q 20 o^ ^ ^v ,

sepsal, ale ze se íká, že tak ,p.sar vsak slova Husova zmn.l tak
' ;'•

^tr ^vffáeS""^^^ •"'"»*'"^
•

^ToT'sop^r"'°''- Len. PH.„,.

/'«(*) (31, 35), žák a stoupenec HusvKaer viz M a í k.

kardinál najvyšší viz Ailly.
Kardinál z Rejn.šteina, ían íio i^ ..

nHVfií "?'^'^' ''"^^ a -'fárá v J.í;>
'?•

pítel Husv a prúv. dco v Kostnici iu. k.u
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na koncilu, ale musil pak konc 1 °P"«t'«-

ruiencanrvte^tinskk, kteH 3. méU

obrátiti k pohanství.
K.t^Hna

^v/drkaple Ctíirki^^^dna i pobo.ných

Šlechtien.
i i ^ +„i

Kato (.2). vlastné Cato Dionysius, skladatel

miavouných veršíku ve 4- stol.

Kepka viz Chlum. ^^^

Kons/a«c,>. A-osm^c. (%-td) svobodné nsske

•"'^*°' branÍslém°turpoV?efdzf
název

jezee bodamském^
*nienem „constantia =

^Jr. Spe^^ .Snici (.4) byl tehdy

markrab Otto von Rottel.

Konstantin / (m). ^1 ^^oprtél^' ".rspoTú

sfanstvi. Byl... «" fP^f; ^donace Kon-

prv bvl slvšán hlas s nebe. „l^nes oyi

jed v církev Kristovu".

Mál viz Václav, Zikmund.

králová viz Z o f i e.

An./a. .
^-/^'^'ÍL^u sv^MiciialVnl^^StS

?n"^/ pí^^s^rhvJ.^^ a pHrodo^^^^^^^

Sr:n.^S.r;r^£koniisetie.mVi

Výklad jmen. '77

vyrovnati spory stran (viz II. sv., . 8, 15 a
16); hlavni ochránce viklefovc mezi farái
pražskými; 14 15 navštívil Husa v Kostnici,
byl zaten, propuštn a vrátil se v beznu
14 15 do Prahy (t 1439).

Kuba \iz Jakoubek.
Lactmbok (8, 14, 20, 22 . .), vlastn Jindich

z Chlumu, eený 1.., jeden z prvodích a
ochránc Husových na koncilu; i. ervence
1 4 16 odpisáhl se ped snmem nauky Hu-
sovy.

z Lažan Jindich, eený Lefl (33. 35, 54). pán
eský, jenž choval Husa 14 14 na svém hrad
Krako\ci.

Lštrw \iz z Dub é.

Lidhé (54), pán eský, s chotí Majkétou stou-
penec Husv.

Litomyšl, biskup viz Jan.
Marik z Býkve, eený Kaer (33), mšan

pražský, 1400— 1408 místopísa desk zem-
ských, ctitel Husv.

Mar^[a)ria ^34), cho pana Lidée, ctitelka
Husova.

Martin z Volyn, eený Martínek (29, 33, 36,
34), žák a stoupenec Husv, mistr, knz a
141 I— 141:^ druhý kazatel v Betlém; jemu
Hus zanechal odcházeje svou záv (viz
sv. II., . 31).

Matéí eený Chudý nebo Hetltniita (33), p-
vodn knz v Betlém, pak po vzoru Husov
po Praze chudým hdem svátostmi posluhu-
jící (t 1415)-

Michal de Causts (8 atd.), fará u sv. Vojtcha
v Jircháích (odtud název ,,"M. z Smrada").
M Jan Hus: Listy r Kostnice. 12
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prchl pozdji se státními penézi z ech do
r<ima, kdež se stal advokátem u kurie pa-

pežské a posléze zástupcem eského ducho-
venstva ve sporu proti Husovi; byl nejzuri-

véjší odprce Husv v Kostnici.

Michal viz také z Prachatic.
Mikeš viz Divoký.
Mikéška (54), pražský ctitel Husv.
Mikuláš viz z M i 1 i í n a, ze S t o j i n a.

z Miliína Mikuláš (33, 54), žák a stoupenec

Husv, knéz a 14 18— 1428 druhý kazatel

v Betléme.

mincmistr viz Z m r z 1 i k.

z Mladenovic (Mladooic) Petr (12, 17 atd.,

asto), bakalá, od r. 1417 mistr v umních,
. tajemník pán Chlumv v Kostnici; sepsa

zevrubnou zprávu o Husov utrpení a smrti

obšírnjší latinskou, kratší eskou; odtud
asto pak nazýván ,,Husovým evangelistou".

Myška Václav z Hrádku (25, yz), pán eský pi
dvoe Zikmundov v Kostnici, Husv stou-

penec.

Nové Mésto. Niisíadt (3), msto bavorské, kudy
Hus jel do Kostnice.

Oldich (46). jeden ze strážc vzení Husova.

Ondej Polák (12, 29), láta, sluha Husv.
otec (39, 40) — neznámý len koncilu Hu:o\ 1

naklonný; podle nkterých kardmal Jan
z Brogn\

,
podle jiných polský doktcr Pavel

Vladimnovi atd.

z Pál stepán (12, 13 atd.), starší vrstevník,

pák kolega Husv a pítel; horlivý vikleto-

vec; byl 1409 Husovým zástupcem u dvora
papežského v Bologni, byl však pro kacíství
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zaten, oloupen a uvznn; propuštn zekl
se viklefství a jsa r. 1413 dkanem fakulty
theologické vedl se Znojmou boj proti Hu-
sovi; byl Husv žalobce na koncilu a zemel
ve vyhnanství \- Polsku.

Paížský kanclé viz Cr e r s o n.

Pasovský dkan viz T i e m.
Petr viz z M 1 a d e n o v i c, Zmrzlík.
Petr, knz králové (34), stoupenec Husv.
Petra z ían (31, 33), majitelka domu (14 10 až

14 18) proti kapli betlémské, horhvá ctitelka
Hu.sova.

z Plumlova Jindiich (21, ^i), moravský pán pi
dvoe Zikmundov, stoupenec Husv.

Polák viz Ondej.
z Prachatic Michal (33), pražský notá, stoupe-

nec Husv.
z Prachatic viz také K i š a n.

Pibyslav (8), pán eský zevrubnji neznámý,
jenž Husovi vnoval na cestu do Kostnice
kon.

z Rabštejna Jan (8), pán eský, ješt r. 1418
vzpomínaný, jenž Husovi daroval na cestu
do Kostnice kon.

keho L, VeUký (43, ^1,), papež ímský (390 až
604), svtec a uitel církve, oblíbená autorita
Husova.

eho (35), snad mistr R. Lévv z Prahy, stou-
penec Husv.

z Rejnštejna viz Kardinál.
z Rokycan Šimon (33), mistr v umních, horhvý

viklefista a stoupenec Husv.
Skoek (54), Husv stoupenec pražský.
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Stanislav viz ze Znojma.
ze Stojina Mikuláš (19), mistr v umních, žák

a stoupenec Husv; snad totožný s ^íikéškou.

ze Stíbra viz J a k(o) u b (e k).

^imon \ iz z Rokycan, zTišno\a.
škopek, vlastní^ Jindich z Dube (16, 28, 2Q,

34), pán eský, i s choti horlivý stoupenec
Husv.

Štpán viz P á le.
Tiem Václav (g), prolx)št Pasovský, prodava
odpustku v Praze r. 141 2, pak žalobce Husv
v Kostnici.

z Tišnova ^imon (33), mistr, profesor a r. 141

1

rektor pražské university, horlivý stoupenec
Husv.

Václav viz z D u b é.

Václav / r. [},z, 41), král eský (1378— 1410).

také ímský (r. 1400 sesazený).

Viklef Jan (16, i\ a j.;, \ lastné John ol Wyc-
lete, ncjslavnéjsí theolog anglický (1324 až

1384), nesmiitelný odprce pa^Xížství a
církve ímské, první autoiita Husova; hlavní
jeho díla ,,1 dialog'* a ..Trialog" Hus bucf sám
peložil do eštiny anelx) se jich pekladu
úastnil.

Vilém viz Z a j i e c.

Vít (48). Husv strážce a posel.

Vitlin (úv) Jan (33) Husv stoupenec v Praze.

Zajiec Vilém z Hasenburka na Libochovicích

(25. 3^)). pán eský v družiné Zikmundové,
holivý stoupenec Husv.

na Zderaze pani (33), neznámá jmaiv ctitelki

Husova.

f

/íHmumi (8. 41 . .), král uherský, pak ím-
ský a eský {f 1437). Husv z poátku
•jch rance, pak odprce.

Zlatoústý viz Jan Z 1.

Zmrzlík, vlastn Petr ze Svojšína, eený Z.
(36, 34), nejvyšší mincmistr královský, spolii
s chotí horlivý stoupenec Husv.

ze Znojma Stanislav, asto jen Staník (37, 26).
mistr a profesor theologie, uitel, pak kolega
Husv^, hlavní stoiipenec Viklefv, uil rema-
nenci; když však Štkna r. 1408 jej žaloval
u arcibiskupa, odvolal a svj traktát o tle
Kristov pepracoval; stál pak v ele theolo-
gické fakultv s Pálem, vedl zápas s Husem
r. 1412—1413, šel i na koncil kostnický, ale
na cest tam r. 1414 v Jind. Hradci zemel.

Železná Brada viz B r a d á e k.

Železný Jan viz B r a d á e k
Zofie (32. 41, 34). králová eská, druhá man-

želka Václava IV.. píznivkyn Husova.
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